
INSTITUTO DE ARTE E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO  

MESTRADO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 

 

 

 

  

PAULO JOSÉ VIANA DE ALENCAR 

 

 

 

 

 

 
A PRIMEIRA REUNIÃO INTERAMERICANA DE ARQUIVOS E SUA 

INFLUÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO TEÓRICO-PRÁTICO DA 

ARQUIVOLOGIA BRASILEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Niterói - RJ 

2021 



PAULO JOSÉ VIANA DE ALENCAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
´ 

A PRIMEIRA REUNIÃO INTERAMERICANA DE ARQUIVOS E SUA 

INFLUÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO TEÓRICO-PRÁTICO DA 

ARQUIVOLOGIA BRASILEIRA 
 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação 

em Ciência da Informação da Universidade Federal 

Fluminense – PPGCI vinculado ao Instituto de Arte e 

Comunicação Social – IACS da Universidade Federal 

Fluminense – UFF, como requisito parcial para a 

obtenção do grau de Mestre em Ciência da Informação.  

Área de concentração: Dimensões contemporâneas da 

informação e do conhecimento. 

Linha de pesquisa 1: Informação, Cultura e Sociedade. 

 

 

 
"O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001" 

 

 
 

 

Orientadora: Profa. Dra. Clarissa M. S. Schmidt 

 

 

 

 

 

 

 
Niterói - RJ 

2021 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PAULO JOSÉ VIANA DE ALENCAR 

 

A PRIMEIRA REUNIÃO INTERAMERICANA DE ARQUIVOS E SUA 

INFLUÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO TEÓRICO-PRÁTICO DA 

ARQUIVOLOGIA BRASILEIRA 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação 

em Ciência da Informação da Universidade Federal 

Fluminense – PPGCI vinculado ao Instituto de Arte e 

Comunicação Social – IACS da Universidade Federal 

Fluminense – UFF, como requisito parcial para a 

obtenção do grau de Mestre em Ciência da Informação.  

Área de concentração: Dimensões contemporâneas da 

informação e do conhecimento. 

Linha de pesquisa 1: Informação, Cultura e Sociedade. 

BANCA EXAMINADORA 

 

 
 

Profa. Dra. Clarissa Schmidt 

Orientadora – UFF 

 

 

 

Prof. Dr. Vitor Manoel Marques da Fonseca 
Membro Titular Interno – UFF 

 

 

 
Profa. Dra. Maria Teresa Navarro de Britto Matos 

Membro Titular Externo – UFBA 

 

 
Prof. Dr. Francisco Cougo Júnior 

Membro Titular Externo – UFSM 

 

 
Profa. Dra. Anna Carla Almeida Mariz 

Membro Suplente Externo – UNIRIO 

 

 

 

Prof. Dr. Renato de Mattos  

Membro Suplente Interno – UFF 

 

 

 

Niterói- RJ 

2021 



 

AGRADECIMENTOS 
 

 

 

 

Gostaria de agradecer à família e aos amigos presentes e que tanto me apoiaram nessa 

jornada, tão solitária quanto instigante da pesquisa acadêmica. Na medida em que a tentiva de 

nomeá-los um a um poderia me fazer incorrer em alguma injustiça fruto do cenário atípico no 

qual se finalizou esta pesquisa, manifesto minha gratidão a todos que participaram desses dois 

rápidos anos de crescimento pessoal e profissional. 

Agradeço à professora doutora Clarissa Schmidt, meu exemplo de compromisso com o 

conhecimento científico, pela atitude incansável de sempre me encorajar à percepção crítica do 

objeto de estudos. 

À professora doutora Maria Teresa Navarro de Britto Matos que além dos comentários 

precisos no momento da qualificação, compartilhou generosamente os documentos 

relacionados a Luís Henrique Dias Tavares que tornaram essa pesquisa possível. 

Ao professor doutor Francisco Cougo Júnior que dividiu comigo importantes indicações 

bibliográficas e inquietudes da pesquisa relacionada à História dos arquivos e da Arquivologia 

brasileira. 

Ao professor doutor Vitor Fonseca que tive o privilégio de ser aluno desde a graduação 

e quem sugeriu importantes direcionamentos para a finalização da pesquisa. 

Aos professores doutores Renato de Mattos e Anna Carla de Almeida Mariz que 

aceitaram compor a banca e leram este trabalho. 

À Renata Regina Gouvêa Barbatho pelo envio de sua tese que foi essencial para o estudo 

da gestão de Eugênio Vilhena de Morais no Arquivo Nacional. 

Ao professor doutor Philip Alexander e Elizabeth Sandanger por disponibilizarem o 

manuscrito que muito me auxiliou na compreensão da figura de T.R. Schellenberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Archival institutions are not abstract entities but parts of an institutional structure 

and reflect the material and spiritual situation of a society” 

 (MENDOZA, 1965, p.503) 

 

 

 



 

RESUMO 

 

A Primeira Reunião Interamericana de Arquivos (PRIA) foi promovida pelo National Archives 

and Records Service (NARS, EUA) com apoio do Department of State, além dos patrocínios 

da Rockefeller Foundation e Organização dos Estados Americanos (OEA), que ocorreu em 

outubro de 1961 em Washington, EUA. Neste evento, organizado por T.R.Schellenberg (EUA) 

e Gunnar Mendoza (Bolívia), representantes de diversos arquivos nacionais debateram questões 

teórico-metodológicas que repercutiram no desenvolvimento da Arquivologia na América 

Latina. Tal impacto, ainda que de forma fragmentada, foi muito mais discutido na literatura 

arquivística latino-americana do que na produção brasileira. Nesse sentido, a seguinte 

indagação se apresenta: qual influência a PRIA exerceu na construção teórico-práticas da 

Arquivologia brasileira? Para respondê-la, analisamos a organização do evento, suas discussões 

e principais atores envolvidos na execução das recomendações finais. Posteriormente 

estudamos a constituição das instituições arquivísticas brasileiras que participaram da PRIA, de 

modo a compreender as influências da PRIA nas principais medidas implantadas nas gestões 

de José Honório Rodrigues e Luis Henrique Dias Tavares, participantes brasileiros na reunião, 

frente, respectivamente, ao Arquivo Nacional e ao Arquivo Público do Estado da Bahia. Assim, 

a presente pesquisa deteve de uma natureza qualitativa, com abordagem exploratória e 

descritiva, na qual empregamos como recursos metodológicos as pesquisas bibliográfica e 

documental.Os resultados sugerem que o evento estudado permitiu o contato dos participantes 

brasileiros com a tradição arquivística estadunidense, e, especificamente com o pensamento de 

T.R. Schellenberg, o que lhes provocou a empreender mudanças significativas nas teorias e 

práticas arquivísticas em seus contextos de gestão. 

 

 

Palavras-chave: Primeira Reunião Interamericana de Arquivos; História da Arquivologia na 

América Latina; História da Arquivologia brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

National Archives and Records Service (NARS, USA) promoted the First Inter-

American Seminar (FIAS) with the support of Department of State and sponsorship 

of Rockefeller Fouundation and Organization of American States (OAS) at October 

of 1961 in Washington, USA. Planned and directed by T.R. Schellenberg (USA) and 

Gunnar Mendoza (Bolivia) a group of directors of Latin American national archives 

debated theoretical and methodological issues that resounded in the development of 

Archival Science in Latin America. The influence of this meeting are presented, even 

in a piecemeal fashion, more in foreign archival literature than in it was in Brazilian 

scientific production. Thus, this research dealed with the following question: which 

influence the First Inter-American Archival Seminar had in the theoretical-practical 

construction of Brazilian Archival Science? To answer that so it analyses the 

organization, the discussions and the major actors in this meeting. Then it studied the 

constitution of Brazilian archival institutions that participated of this meeting in 

parallel with the Latin American archival development that happened before FIAS. 

Thus, it identified the influences of FIAS that was reflected in the mainly measures 

developed by the Brazilian representants at seminar, José Honório Rodrigues and Luis 

Henrique Dias Tavares respectively at Arquivo Nacional do Brasil and Arquivo 

Público do Estado da Bahia. Hence, this investigation had a qualitative nature with 

exploratory and descriptive approach, which executeded with bibliographical and 

documentary research. The results suggests that FIAS allowded the contact of 

Rodrigues and Tavares with North American archival tradition and with T.R. 

Schellenberg thought which aroused they to undertake relevant changes in theory and 

practice presents in their institutions during their administration. 

 

Keywords: First Inter-American Archival Seminar; History of Archival Science in 

Latin America; History of Brazilian Archival Science. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

 

La Primera Reunión Interamericana de Archivos (PRIA) fue promovida por el 

National Archives and Records Service (NARS, EE. UU.), Con el apoyo del 

Departament of State, además del patrocinio de la Rockefeller Foundation y la 

Organización de Estados Americanos (OEA), que ocurrió en octubre de 1961 en 

Washington, EE. UU. En este evento, organizado por T.R.Schellenberg (EE. UU.) y 

Gunnar Mendoza (Bolivia), representantes de varios archivos nacionales debatieron 

cuestiones teóricas y metodológicas que tuvieron un impacto en el desarrollo de la 

Archivística en América Latina. Tal impacto, aunque de manera fragmentada, se 

discutió mucho más en la literatura archivística latinoamericana que en la producción 

brasileña. En este sentido, surge la siguiente pregunta: ¿qué influencia ejerció el PRIA 

en la construcción teórica y práctica de la archivística brasileña? Para responderla, se 

estudia las organización, discusiones y atores principales en la PRIA. Despues se 

analiza la constitución de las instituciones archivísticas brasileñas que participaron en 

el PRIA. Dicho esto se comprende influencias de la PRIA sobre las principales 

medidas implementadas en las administraciones de José Honório Rodrigues y Luis 

Henrique Dias Tavares, frente, respectivamente, a los Arquivo Nacional y a los 

Arquivo Público do Estado da Bahia. Por lo tanto, la presente investigación tuvo una 

naturaleza cualitativa, con un enfoque exploratorio y descriptivo, en el cual utilizamos 

la investigación bibliográfica y documental como recursos metodológicos. Los 

resultados sugieren que el evento estudiado permitió el contacto de los participantes 

brasileños con la tradición archivística estadounidense y con el pensamiento de T.R. 

Schellenberg que los llevó a emprender cambios significativos en las teorías y 

prácticas archivísticas en sus contextos de gestión. 

 

Palabras clave: Primera Reunión Interamericana de Archivos; Historia de la 

Archivística en América Latina; Historia de la Archivística brasileña. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O tema central desta pesquisa foi a Primeira Reunião Interamericana de Arquivos 

(PRIA), um evento que ocorreu em outubro de 1961 e foi promovido pelas seguintes 

instituições: o National Archives and Records Service (NARS), o Instituto Pan-americano de 

Geografia e História (IPGH) e Departament of State, que, com patrocínio da Rockefeller 

Foundation e da Organização dos Estados Americanos (OEA), possibilitou o diálogo entre 

diretores de arquivos públicos e arquivistas dos Estados Unidos e América Latina, permitindo 

aos participantes discutirem os problemas comuns e soluções possíveis para os arquivos latino-

americanos. 

A origem de nossa escolha por esse tema remonta à época do desenvolvimento de um 

anteprojeto de pesquisa para o processo seletivo do Programa de Pós-graduação em Ciência da 

Informação da Universidade Federal Fluminense (PPGCI/UFF), e até então tínhamos outro 

objeto de pesquisa relacionado à Arquivologia na América Latina. Porém, ao nos deparamos 

com o texto Archival Underdevelopment in Latin America, de autoria de Gunnar Mendoza 

(1965), então diretor do Archivo y Biblioteca Nacional de Bolívia (ABNB), onde Mendoza 

constata o panorama institucional e político dos arquivos nacionais na América Latina e pontua 

que a razão de sua pesquisa foi a Primeira Reunião Interamericana de Arquivos, passamos a 

nos interessar por esse tema. 

A partir desta menção, fizemos um levantamento preliminar buscando outras referências 

bibliográficas sobre o tema, para, assim, compreender o contexto de realização do evento e a 

importância do mesmo para o desenvolvimento do campo dos arquivos em terras latino-

americanas. Por ora destacamos a literatura estrangeira sobre nossa temática, desconsiderando 

momentaneamente as publicações imediatamente feitas após a realização do evento, bem como 

aquelas veiculadas ao Boletín Interamericano de Archivos1, periódico idealizado no evento.  

Consideramos que as publicações que comprendem o período entre 1961-1964, não 

representaram um nível de maturidade reflexiva sobre a PRIA como um todo, entretanto, 

posteriormente discutiremos o evento também pela ótica dessas publicações. O texto de 

Schellenberg (1965)2, assim, em nosso ponto de vista, toma a PRIA como pedra-de-toque para 

                                                           
1Planejado na Primeira Reunião Interamericana de Arquivos, este periódico foi publicado pela Escuela de 

Archiveros da Universidad de Córdoba, a partir da transformação da Escola em Centro Interamericano de 

Formación de Archiveros. Seu período de publicação foi 1974-1981 (LODOLINI, 2010). Ao término desta 

pesquisa não foi possível consultar os números do referido periódico porque os mesmos se encontravam na 

Biblioteca do Arquivo Nacional, instituição que respeitando as autoridades sanitárias, encerrou o atendimento 

presencial em 22 de março de 2020, como a nota de rodapé no 11 especifica. 
2 Schellenberg considera que The Management of Archives (1965, p.XXX) é uma versão em língua inglesa de 
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a avaliação dos desdobramentos teóricos a partir do encontro de Washington, e, deste modo, 

torna-se nosso ponto de partida por ora. 

O objetivo projetado ao adotar os parâmetros citados acima foi o de, primeiramente, 

apreender as opiniões de diferentes autores sobre a relevância teórica do evento que 

investigamos, para que na posse deste conhecimento, fosse possível compreender as lacunas na 

abordagem sobre a PRIA, e assim, refletir como poderíamos contribuir para uma maior 

entendimento sobre esta reunião. 

Schellenberg (1965), um dos organizadores da PRIA, retoma os seus trabalhos 

apresentados na oportunidade e deixa registrada a repercussão das traduções de seus livros em 

português e espanhol que foram impulsionadas pelo encontro. Com um olhar mais abrangente, 

o paleógrafo espanhol Agustín Millares Carlo (1968) traçou um panorama histórico do 

desenvolvimento da Arquivologia na América Latina e aponta que um dos frutos da PRIA foi 

a sinalização da necessidade da criação de uma associação latino-americana de arquivos, ainda 

à parte do Conselho Internacional de Arquivos (CIA), como também destacou Tanodi (2009). 

Gaston Litton (1971), arquivista e bibliotecário estadunidense que representou a 

Colômbia na Primeira Reunião Interamericana de Arquivos, destaca que o evento consagrou 

uma projeção das ideias de Schellenberg na América Latina. Vicenta Cortés Alonso (1981), 

arquivista espanhola que representou a Colômbia na reunião, sugere que a PRIA foi “o ponto 

de partida de uma grande atividade profissional para a melhoria dos arquivos e dos arquivistas” 

3(CORTÉS ALONSO, 1981, p.395). 

Em outra oportunidade, sintetizando a história do curso de Organização de Arquivos da 

Escuela de Documentalistas de Madrid, Cortés Alonso (1985) enxerga uma relação direta da 

PRIA com a criação do referido curso. Ademais, acrescenta a autora que “muitos dos 

participantes da reunião, voltando aos seus lugares de trabalho, procuraram seguir os contatos 

iniciados, levando a cabo algumas das propostas e aproveitando os frutos do trabalho em 

comum” (CORTÉS ALONSO, 1985, p.14). 

Aurelio Tanodi (1987), por seu turno, assinala que a PRIA presenciou os primeiros 

esforços pela criação da Associação Latino-Americana de Arquivos (ALA), e, apesar desta 

contribuição para o movimento associativo da área, interpela o autor, os trabalhos discutidos e 

                                                           
Documentos públicos e privados: arranjo e descrição lançado pelo Arquivo Nacional em 1963 

(SCHELLENBERG, 1980), contudo The Management of Archives possui conteúdos diferentes do texto publicado 

pela instituição arquivística brasileira. Dessa forma, pode-se apontar que a versão em língua portuguesa foi 

aprimorada dois anos depois pelo autor norte-americano. 
3 Cumpre informar que assim como esta, todas as traduções de fontes primárias e secundárias originalmente 

disponíveis em línguas estrangeiras são de nossa inteira responsabilidade. 
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as resoluções finais do evento não foram divulgados de forma ampla em muitos dos países que 

participaram do evento. 

Vicenta Cortés Alonso em texto originalmente escrito em 1994 (2007, p.483) 

rememorou sua visita ao Brasil em ocasião do X Congresso Brasileiro de Arquivologia 

realizado em São Paulo, quando também visitou o Arquivo Público do Estado da Bahia e atestou 

“a larga duração dos trabalhos nos arquivos” mencionando a participação de Luis Henrique 

Dias Tavares na PRIA e o reflexo dessa reunião na administração da instituição arquivística 

baiana. 

Por sua vez, Raul Rivera Serna (1994, p.26-27), que fez parte da delegação peruana na 

PRIA, escreveu cerca de trinta anos após a realização do evento de Washington sobre a 

relevância e validade do Glossário de términos archivísticos e das Normas para transcripción 

de documentos discutidas e aprovadas em outubro de 1961. 

Já Virginia Chacón Arias e Jaime Antunes da Silva (2016), mesmo não participando da 

Primeira Reunião, seguem a mesma linha de pensamento de Tanodi (1987) e pontuam quais 

obras arquivísticas repercutiram a partir do evento: 

 

Há 55 anos aconteceu a Primeira Reunião Interamericana de Arquivos (PRIA) que 

como se sabe ocorreu em Washington DC-USA em outubro de 1961. Entre os muitos 

logros deste relevante encontro, conhecemos a publicação de manuais interessantes, 

tais como o Manual de Archivología Hispanoamericana de Aurelio Tanodi; o Manual 

sobre la situación actual de los archivos latino-americanos de Gunnar Mendoza, assim 

como os manuais sobre Técnicas descriptivas de archivos e Princípios archivísticos 

de ordenación, ambos de Theodore R. Schellenberg, que tanta influência tem tido na 

nossa região para o desenvolvimento da Arquivística (CHACÓN; SILVA, 2016, 

p.130). 

 

Ademais, prosseguem os autores recapitulando as origens da Associação Latino-

americana de Arquivos: 

Nesta relevante reunião pela primeira vez se propôs e se aprovou em 17 de outubro 

de 1961 a criação de uma associação que agrupe os arquivistas do continente 

americano Associación Interamericana de Archivistas, e incluindo os presentes se 

declararam membros fundadores dessa associação e criaram um Conselho 

Interamericano Técnico para Arquivos com o propósito de executar as recomendações 

do Congresso [...] aprovaram-se resoluções de inestimável importância para o 

desenvolvimento arquivístico na América Hispânica, tais como as normas hispano-

americanas para a transcrição de documentos, a famosa Declaração de Princípios e a 

proposta de formação profissional para os arquivistas da qual sabemos que foi a 

semente para os cursos de Córdoba – Argentina e em Madrid que beneficiaram 

centenas, se não milhares de bolsistas da América Hispânica e seus respectivos países 

(CHACÓN; SILVA, 2016, p.130, grifo nosso). 

 

Já Barranco García e Gabriel Queijo (2017) analisaram as contribuições teóricas de 

Aurelio Tanodi para a Arquivologia teorizada e praticada no Uruguai, e, ao estudar a 
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participação do arquivista croata-argentino no evento, salientam que a PRIA estabeleceu 

“[...]laços de colaboração arquivística entre os países americanos, provocando um vasto 

programa de cooperação internacional a favor dos arquivos de toda América” (BARRANCO 

GARCÍA; GABRIEL QUEIJO, 2017, p.37). 

O arquivista boliviano Oporto Ordoñez (2004), por sua vez, rememora a trajetória 

profissional de Gunnar Mendoza, onde ressalta seu papel como organizador da PRIA. Em 

sequência, Oporto Ordoñez (2006) observou que “as resoluções da reunião se converteram em 

uma verdadeira base programática para o desenvolvimento arquivístico entre as décadas de 

1970 e 1980” e conclui que “pode-se afirmar que a cooperação ibero-americana teve sua 

inspiração nessas resoluções” (OPORTO ORDÓÑEZ, 2006, p.54). 

Um dos frutos dessa cooperação, afirma Llansó Sanjuan (2006), foi a disseminação dos 

sistemas nacionais de arquivo na América Latina a partir das resoluções da PRIA. Por outro 

lado, pontua Oporto Ordoñez (2009), percebe-se uma influência do currículo sugerido na PRIA 

nas iniciativas pela formação profissional de arquivistas ao longo do continente. 

Outros autores se referem às resoluções propostas pela PRIA como marcos teóricos em 

diversas áreas de atuação da Arquivologia. Neste sentido, vale destacar que Lodolini (1991) 

investiga a definição de princípio da proveniência e cita as definições expostas nas resoluções 

da reunião; já no campo da transcrição paleográfica, Arévalo Jordán (1984), Lemeunier (1998) 

e Tanodi (2000) pontuam a relevância das Normas para la transcripción de documentos 

históricos hispano-americanos aprovadas em Washington em 1961. Não obstante, ocorre um 

esforço inicial pela normatização terminológica consubstanciado no Glosario de términos 

archivísticos elaborado na PRIA, tal glossário é utilizado como referencial teórico de Piazzali 

(1982) e Sierra Escobar e Giraldo (2010). 

Em função da efeméride de 50 anos da realização da reunião (2011), produziram-se dois 

artigos sobre a Primeira Reunião Interamericana de Arquivos. Nos textos de Oporto Ordoñez e 

Echeverría Molina (2011) e do arquivista espanhol De la Cruz (2011), estão elencados os nomes 

e vinculação institucional dos participantes; os grupos de trabalho e as resoluções concatenadas 

no evento. Bustos Ruz e Mastropierro (2013) oriundos respectivamente do Chile e da 

Argentina, por sua vez, adotam uma perspectiva diferente. Os autores partem do destaque dado 

a América Latina no relatório anual do Conselho Internacional de Arquivos (CIA) de 2011 para 

traçar um panorama histórico da constituição da Arquivologia latino-americana. Neste intuito, 

ao tratar sobre a PRIA afirmam que esta foi “[...] uma importante reunião para a Arquivologia 

e um começo – de acordo com muitas opiniões- para o movimento arquivístico latino-

americano” (BUSTOS RUZ; MASTROPIERRO, 2013, p.59). 
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 Apesar da unanimidade em apontar a relevância da reunião, contudo, como objeto de 

artigos científicos, algumas reflexões mais aprofundadas sobre o contexto de realização, o papel 

teórico da PRIA, bem como a análise de seus desdobramentos ficam comprometidas dadas as 

limitações imbricadas no gênero textual adotado pelos autores (OPORTO ORDOÑEZ; 

ECHEVERRÍA MOLINA, 2011); (DE LA CRUZ, 2011); (BUSTOS RUZ; 

MASTROPIERRO, 2013).   

Percebe-se que parte da literatura estrangeira levantada permite relacionarmos as 

resoluções finais da PRIA como contribuições para: a criação de sistemas de arquivo nacionais 

(CORTÉS ALONSO, 1981); (LLANSÓ SANJUAN, 2006); a criação de cursos de formação 

profissional em arquivos (CORTÉS ALONSO, 1981, 1985); (OPORTO ÓRDOÑEZ; 

ECHEVERRÍA MOLINA, 2011); (DE LA CRUZ, 2011); uma tentativa de harmonização 

terminológica (PIAZZALI, 1982); (LODOLINI, 1991); (SERNA, 1994); (SIERRA 

ESCOBAR; GIRALDO, 2010); uma maior normatização da transcrição paleográfica 

(ARÉVALO JORDÁN, 1984); (SERNA, 1994) (LEUMENIER, 1998); (TANODI, 2000), bem 

como a um primeiro esforço por uma associação profissional latino-americana (CHACÓN; 

SILVA, 2016). 

De maneira geral, um número significativo de referências concorrem para a afirmação 

da influência da Primeira Reunião Interamericana de Arquivos no desenvolvimento teórico-

prático da Arquivologia na América Latina (MILLARES CARLO, 1968); (CORTÉS 

ALONSO, 1981, 1985); (TANODI, 1987, 2009); (BUSTOS RUZ; MASTROPIERRO, 2013). 

O Brasil participou do evento com uma delegação composta por dois membros: José 

Honório Rodrigues, então diretor do Arquivo Nacional e Luis Henrique Dias Tavares, então 

diretor do Arquivo Público do Estado da Bahia (APEB). Contudo, as remissões à PRIA na 

literatura brasileira se dão em menor número do que na literatura estrangeira e seguem a 

tendência geral de citar a reunião como um marco histórico para o desenvolvimento da 

Arquivologia em diversos campos da teoria e práticas arquivísticas, sem contemplar o evento 

aqui proposto como objeto de estudo e investigação. 

Constatamos que Rodrigues e Tavares, representantes brasileiros do evento, não 

possuem produção bibliográfica específica sobre a PRIA. Em relação ao primeiro, contudo, 

percebemos referências indiretas em sua correspondência pessoal que serão exploradas 

posteriormente (RODRIGUES, 1994); (RODRIGUES, 2004). 

Anteposta esta lacuna, nosso corpus documental foi composto pelas principais 

publicações da comunidade arquivística brasileira nas décadas de 1960, 1970 e 1980, 

imediatamente posteriores à realização do evento: o Mensário do Arquivo Nacional (MAN), 
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revista mensal elaborada pelo Arquivo Nacional para noticiar as ações da instituição e as 

pesquisas feitas com o acervo da mesma (1970-1982); pelo periódico da Associação dos 

Arquivistas Brasileiros (AAB), Arquivo & Administração (1972-2015), bem como, pelos anais 

dos Congressos Brasileiros de Arquivologia (CBA), importante evento técnico científico 

nacional, o qual acessamos principalmente através da síntese e análise de Bottino (2014). 

 Parece-nos que a primeira referência direta a reunião aconteceu em um artigo assinado 

por Ástrea de Moraes e Castro (1968), veiculado no Correio Braziliense, onde Castro (1968) 

analisa a publicação de Sabbe (1963) e destaca a ausência de estudos sobre os arquivos na 

América Latina e Brasil, antepondo a “Reunión Interamericana de Archivos” como um dos 

poucos esforços nesse sentido. 

Figura 1 – Artigo na qual Ástrea Moraes cita a PRIA 

Fonte: Castro (1968, p.4) 

 

Posteriormente, o Mensário do Arquivo Nacional (MAN) faria duas menções à PRIA: 
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uma em 1971, onde transcreve a Declaração de Princípios para os arquivos propostas em 

Washington em 1961, e outra em 1973, na qual divulga os avanços no planejamento do Sistema 

Nacional de Arquivos, bem como cita a I Reunião sobre Planificação e Reorganização de 

Arquivos Nacionais ocorrida em Lima, naquele mesmo ano. Na intenção de munir os arquivos 

gerais e nacionais de uma série de diretrizes para sua organização, a notícia menciona as 

resoluções da PRIA sobre transcrições paleográficas e técnicas descritivas como parâmetros 

para estas atividades arquivísticas (MENSÁRIO..., 1971); (MENSÁRIO..., 1973). 

É interessante notar que no número zero do periódico Arquivo & Administração, na 

iminência da realização do I Congresso Brasileiro de Arquivologia, Esposel (1972) rememora 

que eventos técnico-científicos sobre Arquivologia já vinham ocorrendo com certa frequência 

há uma década. O autor expõe as resoluções do I Congresso Ibero-americano e Filipino de 

Arquivos, Bibliotecas e Propriedade Intelectual4 e da PRIA. 

Ademais, quando José Honório Rodrigues (1973) assina a apresentação da tradução e 

edição brasileira de Arquivos modernos: princípios e técnicas (SCHELLENBERG, 1973) e 

avalia a aderência ao pensamento de Schellenberg, enxerga a Primeira Reunião Interamericana 

de Arquivos como responsável por tal.  

Já a Associação dos Arquivistas Brasileiros (ASSOCIAÇÃO..., 1979), em ocasião do 

IV Congresso Brasileiro de Arquivologia, realizado em 1979 na cidade do Rio de Janeiro, 

publicou uma coletânea intitulada Arquivologia: textos e legislações, na qual figura na 

contracapa do livreto a reprodução da Declaração de Princípios promulgada na PRIA. Contudo, 

é notável o fato de que ao longo da publicação não há quaisquer menções à reunião 

interamericana ou sobre a Declaração em si, o que nos faz cogitar a possibilidade da PRIA ter 

sido reconhecida como um importante evento técnico-científico nas décadas posteriores à sua 

realização, o que, entretanto, prescindiu de uma reflexão mais rigorosa sobre este encontro. 

Cecília Westphallen (1979, p.665), em trabalho apresentado no III Congresso de 

Brasileiro de Arquivologia, que ocorreu no Rio de Janeiro entre 17 e 22 de outubro de 1976, 

assinala, por sua vez, a importância da Declaração em delinear “claramente o significado dos 

acervos documentais”. 

Após um hiato de cerca 40 anos, ao longo de transformações teóricas, metodológicas, 

políticas e institucionais no universo arquivístico brasileiro, a PRIA volta a ser mencionada em 

teses e artigos elaborados por arquivistas e pesquisadores do Brasil. Santos (2011), por 

exemplo, aponta a PRIA como um dos grandes acontecimentos arquivísticos do século XX e 

                                                           
4 Este evento foi promovido pelo governo espanhol entre outubro e novembro de 1952 em Madrid e teve 

participação de uma delegação brasileira de bibliotecárias (ACTAS... 1952). 
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ressalta a validade da Declaração de Princípios. 

Marques (2011) cita a PRIA como evento que formalizou e deu impulso a criação de 

cursos de formação profissional em arquivos na América Latina. Em outra oportunidade, 

Marques e Rodrigues (2017) investigam as contribuições de José Honório Rodrigues para a 

modernização do Arquivo Nacional e pontuam sua participação na PRIA. 

Já Matos (2018), por seu turno, debruça-se sobre a completude da gestão de Luis 

Henrique Dias Tavares frente ao APEB e menciona sua participação na PRIA. Martendal (2018) 

por outro lado, identifica contribuições internacionais para a construção teórica da Arquivologia 

na América Latina e atesta que o objetivo da PRIA foi uma maior cooperação científica e 

tecnológica entre arquivos. 

Em outro momento, Matos (2021a, p.41) estuda os primórdios da implantação de cursos 

de arquivo no APEB e recupera uma fonte primária onde Luís Henrique Dias Tavares pontua a 

relevância das discussões sobre formação profissional da PRIA.  

Ainda nos referindo ao Brasil, podemos considerar que os primeiros textos a divulgar o 

evento retratam a PRIA principalmente a partir de suas resoluções finais, sem expor detalhes 

sobre sua realização. Na medida em que a fala dos autores ressalta a troca de experiências sobre 

a gestão de arquivos em nível internacional como uma realidade já consolidada fora do eixo 

latino ou ibero-americano, também nos parecem indicativos de que o processo epistemológico 

de formação destas tradições arquivísticas sofreram influências teóricas vinculadas a processos 

sócio históricos distintos daqueles internos às realidades norte-americana ou europeia. Estes 

contornos, então, provocam-nos a nos aproximarmos da temática com uma visão 

contextualizada sobre a PRIA. 

Tal percepção contextualizada significa, em nossa compreensão, dar luz a alguns dos 

processos sócio históricos que moldaram direta ou indiretamente o cenário no qual a Primeira 

Reunião Interamericana de Arquivos se fez necessária. Nessas circunstâncias, faz-se importante 

investigar as características das instituições arquivísticas participantes, bem como compreender 

o papel que os eventos arquivísticos anteriores a este, nesse cenário, tiveram influência na 

promoção da reunião estudada. 

Como marco histórico de análises retrospectivas sobre aspectos específicos do saber e 

fazer arquivísticos, a PRIA foi sempre mencionada como um evento propulsor de muitas práxis 

arquivísticas, entretanto, como objeto de estudo e pesquisa foi pouco abordada. Entre ruídos e 

hiatos presentes na literatura brasileira e latino-americana, a indagação que motivou a presente 

pesquisa foi: decorre da PRIA, em uma perspectiva ampla, considerando a conjuntura de sua 

realização e a doutrina teórica exposta ao longo do evento, alguma convergência com as 
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transformações nos cenários arquivísticos implantadas por Luís Henrique Dias Tavares e José 

Honório Rodrigues? Com este questionamento posto, cabe traçar as etapas da investigação que 

serão executadas com intuito de prover elementos de resposta para nossa problemática. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Considerando o levantamento bibliográfico preliminar discutido anteriormente, apesar 

da Primeira Reunião Interamericana de Arquivos ser presença constante em pesquisas sobre a 

trajetória da Arquivologia na América Latina, e, em menor frequência na literatura brasileira 

sobre a consolidação da ciência arquivística no país, de maneira geral este evento foi muito 

mais citado do que pesquisado e compreendido como objeto de estudo. Assim, levantamos o 

seguinte questionamento: qual o papel da delegação brasileira na Primeira Reunião 

Interamericana de Arquivos? Dito de outra forma, cotejamos como nosso objetivo principal: 

 

 Analisar a convergência de elementos do contexto histórico de realização e aspectos 

teórico-metodológicos discutidos na PRIA em relação às principais medidas 

implantadas por Luís Henrique Dias Tavares e José Honório Rodrigues em seus 

respectivos contextos singulares de administração de arquivos. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

Então, para alcançar este objetivo, propusemos uma abordagem cujo objetivo fosse 

explorar as variáveis teórico-históricas do período anterior e posterior à PRIA, e especificar o 

olhar sobre as instituições arquivísticas brasileiras participantes e sua relação com o cenário 

arquivístico latino-americano à época. Assim, elencamos como objetivos secundários: 

 

 Contextualizar a PRIA e seus atores principais;  

 Compreender a participação da delegação brasileira na PRIA; 

 Refletir sobre a constituição das instituições arquivísticas brasileiras que participaram 

da PRIA, isto é, o Arquivo Nacional (AN) e o Arquivo Público do Estado da Bahia 

(APEB) consoantes ao desenvolvimento arquivístico latino-americano no período 

anterior à realização da PRIA. 
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 Cotejar as medidas implantadas no AN e APEB em relação às resoluções finais, 

discussões e proposições da PRIA.  

 

Deste modo, esperamos obter elementos significativos que nos auxiliem a reconhecer o 

papel de José Honório Rodrigues e Luis Henrique Dias Tavares durante a PRIA, assim como 

refletir sobre a possível influência desta reunião nas medidas que os dois arquivistas executaram 

ao longo de suas gestões. Isto posto, cabe agora justificar a pertinência de nossos objetivos com 

as discussões contemporâneas levantadas pela comunidade de profissionais e pesquisadores da 

Arquivologia no Brasil e no mundo. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA  

 

A relação secular entre a Arquivologia e a História foi durante muito tempo centrada na 

noção de arquivo quase que exclusivamente como fonte de escrita para a História. A partir do 

surgimento do Estado e da administração pública moderna, da aquisição de maior complexidade 

na produção dos documentos e das teorias e métodos necessários para sua administração, 

encaminhou-se alguma percepção interna da área sobre uma Arquivologia como ciência 

autônoma, ainda que em construção. Neste tecido epistemológico, contudo, efervesceram 

contextos singulares de transformações sócio-políticas e de apreensão e ressignificação da 

teoria arquivística, o que motivou uma série de pesquisas sobre a história dos arquivos e da 

Arquivologia. 

Em um espectro amplo de análise, a preocupação com história dos arquivos e da 

Arquivologia ocupou algum lugar em obras clássicas da área, como por exemplo em Casanova 

(1928), Jenkinson (1937), Brenneke (1968) e Schellenberg (1973, 1980). Casanova (1928, 

p.293-412) dedica um capítulo de sua obra para abordar a história dos arquivos e da 

Arquivologia. O arquivista italiano privilegia uma análise sobre o papel jurídico-administrativo 

dos arquivos a partir da Antiguidade ocidental até o século XVIII, e a partir do século seguinte, 

ressalta o autor, é que as transformações sócio-políticas causadas pela Revolução Francesa e o 

expansionismo napoleônico põem em cheque a antiga estrutura dos Estados europeus em vigor 

até então, desenhando-se neste cenário o começo de uma “centralização arquivística”, isto é, o 

surgimento de instituições arquivísticas com o objetivo de preservação e organização dos 

documentos públicos. 

Jenkinson (1937, p.224-243) por sua vez, direciona seu estudo retrospectivo a partir de 
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uma ótica distinta. O autor analisa as transformações na unidade administrativa inglesa 

encarregada da preservação e organização dos rolls desde a Idade Média, ressaltando a 

construção da metodologia de arranjo neste contexto. Já Brenneke (1968, p.69-116) em um 

momento da sua obra utiliza as transformações teóricas e metodológicas na classificação 

pensada e praticada na Europa como matriz para uma história da Arquivologia. Posteriormente, 

o arquivista alemão destaca o surgimento dos arquivos nacionais em diversos países, 

considerando processos históricos e a produção de legislação arquivística nacional 

(BRENNEKE, 1968, p.211-341). 

Já as obras de Schellenberg (1973, 1980) absolveram e incrementaram a tendência 

iniciada pelos teóricos europeus em destacar a história dos arquivos. Em muitas passagens de 

Arquivos modernos: princípios e técnicas, é possível perceber a permanência de uma 

abordagem histórica do uso dos arquivos e do desenvolvimento cognitivo da Arquivologia para 

suportar a construção teórico-metodológica do autor (SCHELLENBERG, 1973). Entretanto, é 

sobretudo em Documentos públicos e privados: arranjo e descrição que Schellenberg (1980) 

expande esta perspectiva, quando para além dos de tais elementos, seu olhar retrospectivo 

também engloba a construção de uma narrativa para a história arquivística norte-americana 

mencionando organizações, eventos e autores, cujos relacionamentos históricos e teóricos 

situam o construto conceitual da obra em perspectiva. 

Na emergência de novos meios de produção documental, bem como no bojo da inserção 

do ensino e pesquisa arquivísticos nas universidades em contexto internacional (JARDIM, 

1999a), a partir da década 1980 então, presenciou-se por exemplo, através das pesquisas de Cox 

(1983, 1988), Craig (1992), Cook (1997) e Delsalle (1998) diferentes perspectivas sobre essa 

área de pesquisa. Cox (1983, 1988) visualizou um declínio das pesquisas sobre a história 

arquivística norte-americana, para o autor é imprescindível que se constitua uma agenda de 

investigações em torno da temática porque esta possibilita o florescimento de um debate 

fundamentado sobre as questões contemporâneas da profissão arquivística, considerando os 

aspectos políticos e teórico-metodológicos em pauta. 

Craig (1992) e Cook (1997), por seu turno, concordam com o apontamento de Cox 

(1983, 1988) e adicionam a observação de que dado o nascimento da profissão arquivística 

enquanto fazer e a persistência mais ou menos dicotômica entre profissionais da “prática”, e, 

por outro lado, os profissionais “teóricos”, sugerem os autores, uma história da Arquivologia 

aproximaria esses profissionais e seria basilar para uma identidade profissional única. 

Já Delsalle (1998, s.p.) executa uma extensa pesquisa sobre o que denomina “história 
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universal da Arquivologia”5. Vale ressaltar o arcabouço conceitual ao qual nos introduz o 

arquivista francês. Para Delsalle é importante diferenciar a história dos arquivos da história da 

Arquivologia, onde a primeira se caracteriza como a história dos “documentos, seus suportes e 

tipologia documental. Está intimamente ligado à história da escrita e remonta aos tempos 

antigos.” (DELSALLE, 1998, p.3). Enquanto a segunda: 

[...] fala sobre a conservação (classificação, armazenamento) do suporte de 

informação, a profissão de arquivo, teorias e práticas da disciplina. [...] Esse 

histórico da Arquivologia integra, sempre que necessário, a história dos 

arquivos, ou seja, dos documentos independentemente de sua data, forma e 

material. Mas não será a história dos afazeres, de sua constituição ou de suas 

desventuras, a menos que eles lancem luz sobre as atitudes dos arquivistas 

(DELSALLE, 1998, p.4). 

A visão de Delsalle (1998), com algumas ressalvas, sintetiza as percepções dos 

autores que relacionamos acima. A própria obra de Delsalle, contudo, dedica-se muito mais 

a perscrutar uma história dos arquivos do que da Arquivologia em si, além de notadamente 

priorizar as discussões geograficamente mais próximas do contexto do autor. Todavia, o 

pensamento do arquivista francês é importante para delinearmos a constituição de uma área 

de pesquisas dentro da Arquivologia que estuda sua própria constituição disciplinar do ponto 

de vista histórico. 

Um dos lugares privilegiados dessa discussão surge em 2003 e desde então promove 

encontros bienais, referimo-nos ao International Conference on the History of Records and 

Archives (I-CHORA). Idealizado por um grupo de arquivistas canadenses, o evento buscar 

alimentar “uma conferência periódica para encorajar e promover a pesquisa interdisciplinar 

sobre a história dos documentos, práticas de recordkeeping e instituições de recordkeeping” 

(FRINGS-HESSAMI; FOSCARINI, 2019, p.209). Em outubro de 2020 realizou sua 9ª edição 

na University of Michigan, em Michigan, Estados Unidos6. 

Em que pesem as diferentes abordagens e influências teóricas das discussões 

internacionais citadas anteriormente, observa-se também, contemporaneamente, um crescente 

interesse pela escrita da História da Arquivologia no Brasil e na América Latina. No cenário 

brasileiro essa tendência convergiu em iniciativas como a publicação da obra intitulada História 

da Arquivologia no Brasil (MARQUES; RODRIGUES; SANTOS, 2014) que consolida 

pesquisas concluídas nesse escopo temático, assim como em números de periódicos 

especialmente dedicados à História dos Arquivos e da Arquivologia promovidos pela Revista 

                                                           
5 Ainda que exista uma discussão conceitual sobre, optamos por traduzir Archivistique como Arquivologia para 

normatizar a escrita deste trabalho. 
6 Para obter mais informações sobre o evento <https://archivalhistory.news/2020/02/06/cfp-9th-international-

conference-on-the-history-of-records-and-archives-ichora-9/> Acesso em 06. mar. 2020. 

https://archivalhistory.news/2020/02/06/cfp-9th-international-conference-on-the-history-of-records-and-archives-ichora-9/
https://archivalhistory.news/2020/02/06/cfp-9th-international-conference-on-the-history-of-records-and-archives-ichora-9/
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Brasileira de História (2018) e pela Revista Acervo (2021). Levando-se em conta a América 

Latina, vale destacar que durante o XIII Congresso de Arquivologia do Mercosul (CAM) foi 

realizada a I Reunião de História Arquivística, em 25 de outubro de 2019, na qual foram 

sugeridas leituras sobre aproximações da história arquivística dos países membros e se debateu 

sobre uma história arquivística geral da América Latina.7 

Assim, torna-se perceptível que a história dos arquivos e da Arquivologia foi constante 

nos manuais da área e permaneceu na produção científica recente, ainda que fossem impostos 

inúmeros desafios rotineiros sobre a produção e organização dos documentos de arquivo. Neste 

quadro, o interesse pela história da ciência arquivística é visto como instrumento 

contextualizador de transições de problemáticas teórico-práticas, e, não obstante a isto, como 

recurso discursivo para o debate contemporâneo sobre a relevância política das instituições 

arquivísticas e dos arquivistas. Construíram-se diferentes abordagens para este propósito 

desejável, onde devemos dar luz ao contexto regional e nacional do qual fazemos parte. 

Na medida em que as décadas de 1950 e 1970 presenciaram o delineamento de uma 

comunidade profissional arquivística no Brasil, comenta Santos (2010, p.74), percebe-se uma 

influência teórica norte-americana e europeia, que posteriormente fundamentaria uma “reflexão 

original, proveniente das instituições arquivísticas e das universidades”. Do ponto de vista 

histórico sobre o que-fazer arquivístico no Brasil, atesta Fonseca (2005, p.67) “a história dos 

arquivos e da disciplina arquivística no Brasil poderia ser analisada desde muito antes da década 

de 1970, e esta é uma lacuna na historiografia da área em nosso país”. Tal lacuna aludida por 

Fonseca (2005), tem na investigação sobre a Primeira Reunião Interamericana de Arquivos um 

importante ponto de partida. 

Por um lado, a partir deste problema de pesquisa, torna-se possível contribuir para a 

história da Arquivologia no Brasil a partir do estudo da participação brasileira na PRIA. Por 

outro lado, também se contribuirá para a compreensão das origens das influências teóricas que 

moldaram a Arquivologia brasileira e que podem ter sido impulsionadas a partir de outubro de 

1961.  

A paisagem histórico-política das décadas de 1950 e 1960 também perfazem contornos 

relevantes da abordagem do nosso objeto, ao passo em que o término da Segunda Guerra 

Mundial fez com que os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS) disputassem a hegemonia econômica e política em uma nova organização de estados 

nacionais, assim, os reflexos desta tensão repercurtiram em diversos aspectos das sociedades 

                                                           
7 Mais informações sobre o evento no link: < https://aua.org.uy/content/i-reuni%C3%B3n-sobre-la-historia-

archiv%C3%ADstica-en-am%C3%A9rica-latina?language=pt-br > Acesso em 15 maio 2020. 

https://aua.org.uy/content/i-reuni%C3%B3n-sobre-la-historia-archiv%C3%ADstica-en-am%C3%A9rica-latina?language=pt-br
https://aua.org.uy/content/i-reuni%C3%B3n-sobre-la-historia-archiv%C3%ADstica-en-am%C3%A9rica-latina?language=pt-br
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latino-americanas à época, e, não à parte disto estavam os arquivos. A Primeira Reunião 

Interamericana de Arquivos ocorre na emergência do surgimento de uma nova agenda liderada 

pelos EUA, a Aliança para o Progresso, que tinha vistas à promoção do desenvolvimento 

econômico e social dos países ao sul do Rio Grande como estratégia de combate sistemático ao 

comunismo (SPOHR, 2016). 

O reflexo de aspectos histórico-políticos nos arquivos, como nos lembra Lodolini, 

(1993) se dá na medida em que: 

Os documentos e os arquivos adquiriram importância em plano internacional pela 

primeira vez por motivos bélicos e de contenciosos diplomáticos: documentos e 

arquivos inimigos capturados, mudanças territoriais e suas respectivas questões 

arquivísticas [geraram] tratados internacionais sobre a entrega de documentos e 

arquivos (LODOLINI, 1993, p.319, grifo e parênteses nossos). 

 

Para o autor italiano, as relações entre os Estados sempre foram circunscritas à história 

dos arquivos e da Arquivologia. Deste modo, a abordagem aqui proposta, onde se defende uma 

análise da PRIA considerando as variáveis históricas e políticas em equação à época, assim 

como as instituições e ações neste quadro, então, alinham-se ao direcionamento sugerido por 

Lodolini (1993). Viabiliza-se com isto, uma contribuição para a construção de uma visão crítica 

sobre a formação epistêmica do desenvolvimento arquivístico no Brasil.  

Considerando essa contribuição pretendida e a natureza social e aplicada da 

Arquivologia, vale ressaltar a observação de Minayo:   

O objeto das Ciências Sociais é histórico. Isto significa que as sociedades humanas 

existem num determinado espaço cuja formação social e configuração são específicas. 

Vivem o presente marcado pelo passado e projetado para o futuro, num embate 

constante entre o que está dado e o que está sendo construído (MINAYO, 2002, p.13, 

grifo da autora) 

 

 Na medida em que se concebe atualmente a Arquivologia como ciência social aplicada 

de acordo com a Tabela de Áreas de Conhecimento (TAC) da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)8, a observação de Minayo (2002) 

também nos permite supor uma relevância epistemológica nos estudos históricos sobre a 

trajetória da Arquivologia.  Nessa linha de pensamento, capacidade de agenciar uma 

autorreflexão contemporânea a partir do conhecimento do passado de uma ciência, pontua 

Schmidt (2012, p.94-95), também envolve a ligação da ciência arquivística com outras áreas do 

conhecimento, mas também: 

 Não só essa ligação com outras áreas como também o próprio desenvolvimento 

social, econômico e cultural das sociedades vem igualmente influenciando a área, 

mesmo que não de maneira uniforme e linear como se possa pensar num primeiro 

momento de maneira superficial. (SCHMIDT, 2012, p.95, grifo nosso). 

                                                           
8 Disponível em: <http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/TabelaAreasConhecimento 

_042009.pdf > Acesso em 15 maio. 2020. 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/TabelaAreasConhecimento%20_042009.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/TabelaAreasConhecimento%20_042009.pdf
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Afora esta diretriz, a compreensão do nosso objeto enquanto fenômeno histórico, mas 

também como possível marco da penetração do pensamento arquivístico norte-americano na 

inclinação de duas importantes instituições arquivísticas brasileiras à “função administrativa” 

dos arquivos, como assim denomina Rodrigues (1959a), então, revela-se um aspecto positivo 

sobre a presente investigação. 

Justifica-se também a pertinência deste trabalho na linha de nossoprograma de pós-

graduação. A linha de pesquisa “Informação, Cultura e Sociedade” que acolheu este projeto de 

pesquisa, dentre outros enfoques, dedica-se a estudar aspectos histórico-epistemológicos na 

constituição do campo científico arquivístico, suas transformações e relações com políticas 

institucionais, nacionais e globais9. Isto posto, torna-se necessário elucidar a metodologia da 

pesquisa adequada para o nosso objeto. 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

Face ao que já foi exposto, vale destacar a natureza qualitativa, com abordagem 

exploratória e descritiva de nossa investigação. A natureza qualitativa, como advoga Braga 

(2007, p.28) reflete-se em pesquisas com o intuito de aprofundar a complexidade de fenômenos, 

já a abordagem exploratória, prossegue a autora: 

[...] tem o objetivo de reunir dados, informações, padrões, ideias ou hipóteses sobre 

um problema ou questão de pesquisa com pouco ou nenhum estudo anterior. Esse tipo 

de pesquisa não tem o objetivo de testar uma hipótese, mas de procurar padrões. Não 

costuma produzir resultados muito conclusivos ou respostas para determinados 

problemas, mas indica pesquisas futuras. As metodologias consideradas mais 

adequadas à pesquisa exploratória são: o estudo de caso, a observação e a análise 

histórica, além dos levantamentos em fontes secundárias, como informações 

bibliográficas e documentais (BRAGA, 2007, p.25). 

 

Complementando esta abordagem, a ótica descritiva como nos diz Braga (2007, p.25) 

condiciona a produção de uma descrição dos fatos e fenômenos analisados. Na medida em que 

nosso objeto nos encaminha para uma investigação histórica. Kerlinger (1980, p.347-348) 

salienta a necessidade de uma perspectiva “crítica dos acontecimentos, desenvolvimentos e 

experiências do passado, com pesagem cuidadosa da evidência da validade de fontes de 

informação”, a observação do pesquisador com esse aparato, deve-se nortear pela tentativa de 

apreender e medir variáveis. 

Ao passo em que nosso levantamento bibliográfico preliminar foi útil para 

                                                           
9 Disponível em: < http://ppgci.uff.br/area-e-linhas-de-pesquisa/> Acesso em 03 jan. 2020. 

http://ppgci.uff.br/area-e-linhas-de-pesquisa/


29 

 

identificarmos a contradição no apontamento sobre a relevância da Primeira Reunião 

Interamericana de Arquivos em relação ao estado de incompletude do estado da arte, o que nos 

indica que a complexidade de contextualizar nosso objeto de estudo perpassa pela necessidade 

de também buscarmos as fontes primárias relacionadas ao mesmo. 

A pesquisa documental, de acordo com Cellard (2008), deve ser planejada a partir de 

duas diretrizes gerais: a análise preliminar e a análise propriamente dita. Na análise preliminar, 

leva-se em conta o contexto histórico, social e econômico das instituições as quais se analisam 

os documentos, bem como a natureza do texto, seus conceitos-chave e a lógica interna do texto, 

sobre os quais o investigador tece inferências. 

Na análise propriamente dita, ainda de acordo com o sociólogo francês, não se deve 

perder de vista que os questionamentos iniciais podem se transmutar e indicar novos caminhos 

de pesquisa, o que só é possível a partir de uma abordagem analítica do corpus documental. 

Para além dessas diretrizes gerais, consideramos pertinente privilegiar um referencial 

metodológico de matriz arquivística, e então a obra intitulada Research in archives: the use of 

unpublished primary sources de autoria de Phillip Brooks publicada em 1969 cumpre este 

objetivo, bem como incrementa a contextualização necessária dos arquivos relevantes para esta 

investigação por ter sido publicada em uma época próxima ao evento pesquisado. 

Brooks (1969, p.2-3) considera que as noções de “original”, “fonte” e “primária” tem 

conotações semelhantes, indicando o fato de os serem primeiros testemunhos de algo. Contudo, 

aponta o autor, tratando-se das fontes diretamente derivadas das pessoas ou eventos analisados, 

deste modo faz sentido denominá-las como fontes primárias, ou documentos de arquivo porque 

foram: 

Preservadas intencionalmente por uma organização, quer seja governamental, de 

negócios, religiosa, institucional, ou ainda oriunda de uma família privada, como 

evidência para suas próprias atividades e para o seu próprio uso futuro (BROOKS, 

1969, p.3) 

 

O arquivista norte-americano estipula três passos iniciais para o prosseguimento da 

pesquisa em fontes primárias, quais sejam: 1) o estudo do material bibliográfico disponível; 2) 

a identificação dos arquivos necessários da pesquisa, e por fim 3) o conhecimento de como os 

arquivos selecionados crescem e estão organizados (BROOKS, 1969, p.14-23).  

Nessa linha de pensamento, o estudo do material bibliográfico foi realizado a partir da 

procura de obras relacionadas ao tema presentes nos catálogos das bibliotecas das seguintes 
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instituições: AN10, APEB11 e Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB)12. Já a busca 

por material online se deu nos seguintes repositórios: Base de Dados de Ciência da Informação 

(BRAPCI), Base de dados do Encontro Nacional de Ciência da Informação (BENANCIB), 

Journal Storage (JSTOR) e Google Scholar. Os termos usados em ambos ambientes de busca 

foram: “primeira reunião interamericana de arquivos”; “arquivos”, “arquivologia”, 

“arquivística”, “América Latina, sendo também utilizadas as traduções dos termos para língua 

espanhola e inglesa. O material foi coletado desde maio até julho de 2019, e, posteriormente 

filtrado a partir de nossos objetivos de pesquisa. 

Através da mesma estratégia também se pesquisou no MAN, no periódico Arquivo & 

Administração, nos anais dos CBAs e, complementarmente, na Hemeroteca Digital da 

Biblioteca Nacional, perfazendo-se um corpus documental significativo para situar nosso objeto 

de pesquisa. 

Em sequência, consultamos os arquivos das seguintes instituições: IPGH13; Library of 

Congress (LOC)14; Biblioteca Nacional (BN)15, Department of State16, OEA17; AN18; APEB19; 

National Archives and Records Administration (NARA)20; John F. Kennedy Library (JFK 

Library)21; Rockefeller Archive Center (RAC)22 e Kansas Historical Society (KSHS )23. 

A justificativa para a escolha dessas instituições se dá pela sua relação direta com a 

realização da PRIA, como é o caso do IPGH, OEA, Department of State, AN, APEB, NARA, 

JFK Library e RAC. Já a decisão de consultar o acervo da KSHS se fundamenta no fato de que 

esta instituição recolheu o arquivo pessoal de T.R. Schellenberg, principal organizador da 

PRIA. Por outro lado, a LOC e BN nos pareceram escolhas plausíveis para a busca de versões 

                                                           
10 Seguindo as recomendações das autoridades médicas, o Arquivo Nacional não está realizando pesquisas 

presenciais na sala de consulta desde o dia 22 de março de 2020. Disponível em: < 

http://www.arquivonacional.gov.br/br/atendimento/presencial > Acesso em 15 jun. 2020. 
11 O atendimento presencial no Arquivo Público do Estado da Bahia está suspenso desde o dia 16 de janeiro de 

2019 devido à obra de obras de restauração e requalificação do Solar da Quinta do Tanque, sede da instituição. 

Disponível em: < http://www.fpc.ba.gov.br/2019/01/1330/Atendimento-no-Arquivo-Publico-do-Estado-da-

Bahia-esta-suspenso-para-execucao-de-obra.html > Acesso em 15 jun. 2020. 
12 O IHGB se encontra de portas fechadas desde o dia 16 de março devido à pandemia do novo coronavírus. 

Disponível em: < https://www.ihgb.org.br/atividades/avisos-e-informacoes/526-comunicado-sobre-o-covid-

19.html> Acesso em 15 jun. 2020 
13 Disponível em: <https://www.ipgh.org/> Acesso em 22 fev.2020. 
14 Disponível em: <https://www.loc.gov/> Acesso em 22 fev.2020. 
15 Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/>Acesso em 22 fev. 2020. 
16 Disponível em: <https://www.state.gov/> Acesso em 22 fev. 2020. 
17 Disponível em: <http://www.oas.org/en/> Acesso em 22 fev. 2020. 
18 Disponível em: <http://sian.an.gov.br/sianex/consulta/login.asp> Acesso em 10 dez.2019. 
19 Disponível em: <http://www.icaatom.apeb.fpc.ba.gov.br/> Acesso em 10 dez.2019. 
20 Disponível em: <https://www.archives.gov/> Acesso em 10 dez. 2019. 
21 Disponível em: <https://www.jfklibrary.org/> Acesso em 10 dez.2019. 
22 Disponível em: <https://rockarch.org/> Acesso em 10 dez. 2019. 
23 Disponível em: <https://www.kshs.org/> Acesso em 10 dez. 2019. 

http://www.arquivonacional.gov.br/br/atendimento/presencial
http://www.fpc.ba.gov.br/2019/01/1330/Atendimento-no-Arquivo-Publico-do-Estado-da-Bahia-esta-suspenso-para-execucao-de-obra.html
http://www.fpc.ba.gov.br/2019/01/1330/Atendimento-no-Arquivo-Publico-do-Estado-da-Bahia-esta-suspenso-para-execucao-de-obra.html
https://www.ihgb.org.br/atividades/avisos-e-informacoes/526-comunicado-sobre-o-covid-19.html
https://www.ihgb.org.br/atividades/avisos-e-informacoes/526-comunicado-sobre-o-covid-19.html
https://www.ipgh.org/
https://www.loc.gov/
http://bndigital.bn.gov.br/
https://www.state.gov/
http://www.oas.org/en/
http://sian.an.gov.br/sianex/consulta/login.asp
http://www.icaatom.apeb.fpc.ba.gov.br/
https://www.archives.gov/
https://www.jfklibrary.org/
https://rockarch.org/
https://www.kshs.org/


31 

 

eletrônicas das atas da Primeira Reunião Interamericana de Arquivos, suposição que se provou 

infrutífera posteriormente, pois, tais instituições não dispunham de documentos de interesse 

para a pesquisa. 

Para a verificação da possibilidade de consulta nesses arquivos, acessamos seus sítios 

eletrônicos em busca dos instrumentos de pesquisa e/ou repositórios digitais, nos quais 

procuramos pelos mesmos termos da pesquisa bibliográfica, além do nome de integrantes do 

evento, sendo todos os termos novamente procurados também nos seus equivalentes em língua 

espanhola e inglesa. 

Os instrumentos de busca da KSHS e da RAC sugeriram que estes acervos detinham 

alguns documentos interessantes para o nosso propósito, entretanto, privilegiamos os 

documentos disponíveis no arquivo nacional norte-americano pela obrigação teórica e legal da 

custódia dos documentos provenientes da Primeira Reunião Interamericana de Arquivos. 

Não foi possível localizarmos os instrumentos de pesquisa e/ou repositórios digitais da 

OEA e Department of State em seus respectivos endereços na web, por conta de problemas 

técnicos no site da OEA à época da pesquisa, e por outro lado, no caso do Department of State 

pela não existência dos mesmos online. 

Os acervos do IPGH e da LOC24, apesar de se mostrarem ricos em outras temáticas, não 

apresentaram documentos relacionáveis com nossa pesquisa. Já na busca no sítio eletrônico da 

BN, encontramos documentos na coleções de jornais que comporão parte de nossa abordagem. 

Entretanto, os arquivos que efetivamente entraram em nosso cronograma de pesquisas foram 

os seguintes: 

Quadro 1– Arquivos utilizados na pesquisa 

 

Instituição Fundo, Record group ou coleção 

Arquivo Nacional BR RJANRIO AN  

Arquivo Público do Estado da Bahia BR BAAPEB APEB  

Archivo Histórico Nacional (Espanha) 
Arquivo pessoal de Vicenta Cortés Alonso, 1925-

2021 

NARA (EUA) 
NA Trust Fund - Rockefeller Grant, Inter-American 

Archival Seminar 1960-1963 

Rockefeller Archive Center Rockefeller Foundation records (FA1619) 

John F. Kennedy Library (EUA) 
Papers of John F. Kennedy. Presidential Papers. 

President's Office Files. 

Fonte: Elaboração do autor. 

                                                           
24 Pesquisa realizada em abril de 2019. 
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Pelos motivos acima expostos, a consulta às fontes primárias só se tornou possível 

através da coleta e compilação de documentos em formato digital25, ora previamente 

disponíveis nos sítios eletrônicos das instituições elencadas, ora solicitados a partir da consulta 

aos instrumentos de pesquisa, o que implicou em planejamento e gasto de recursos financeiros, 

estes naturalmente limitados. 

As limitações na concepção de nosso corpus documental foram significativas. Além da 

impossibilidade da consulta presencial não pudemos contar com documentos oriundos de 

instituições que ajudaram a organizar e financiar a Primeira Reunião Interamericana de 

Arquivos, como: OEA, IPGH e Department of State, embora este último, como nos lembra 

Brooks (1969, p.57), possivelmente detenha da custódia de registros interessantes para a 

pesquisa, já que o recolhimento de órgãos relacionados ao planejamento e execução da política 

externa nos Estados Unidos, embora regulamentado desde 1966, comumente eram retardados. 

Outros desafios impostos em nossa pesquisa foram de natureza terminológica e 

metodológica. Os instrumentos de pesquisa e quadros de arranjo da, JFK Library e do NARA 

foram construídos a partir da metodologia de classificação por assuntos (subject-based) no 

primeiro caso, o que dificultou a compreensão da gênese documental, e no segundo, tivemos 

que compreender o conceito de record group26, que norteia a organização na instituição 

arquivística norte-americana. 

Desta forma, sintetizamos o percurso que pretendemos executar através da figura a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 A consulta aos documentos do APEB somente foi possível por conta da gentileza da professora doutora Maria 

Teresa Matos, diretora da instituição, em digitalizar os registros necessários para nosso estudo. Reforçamos 

nossa gratidão à diretora e à instituição, sem as quais esta pesquisa certamente não seria possível. 
26 Holmes (1964) esclarece que o conceito de record group foi utilizado pela tradição arquivística norte-americana 

em detrimento aos conceitos de fonds e archive group, porque se acreditava à época que ambos não possibilitavam 

uma aplicação adequada ao contexto estadunidense por serem respectivamente: muito específicos e muito 

abrangentes em relação à história administrativa desse país. 
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Figura 2 – Mapa mental da pesquisa

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Nos eixos dedicados às instituições organizadoras do evento e dos participantes 

brasileiros, perpassam a noção metodológica construída até aqui, e, por outro lado, os eixos que 

tratam das relações interamericanas e da influência teórica norte-americana personalizada na 

figura de T.R. Schellenberg, por sua vez, decorrerá nossa discussão no marcos empírico e 

teórico-conceitual. 

Desta forma, busca-se analisar a convergência do contexto e das discussões da PRIA, a 

partir do conhecimento de sua organização, discussões e atores nucleares, com aspectos centrais 

das trajetórias histórico-políticas das instituições participantes (AN e APEB). Isto posto, 

pretende-se cotejar os resultados da reunião interamericana nas gestões de José Honório 

Rodrigues e Luís Henrique Dias Tavares, comparando suas principais medidas frente às 

respectivas instituições arquivísticas que dirigiam, em relação às resoluções e entendimentos 

finais estabelecidos em Washington em 1961. 
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2 A PRIMEIRA REUNIÃO INTERAMERICANA DE ARQUIVOS 

 

A Primeira Reunião Interamericana de Arquivos foi constantemente anunciada na 

literatura estrangeira, e, em menor frequência na brasileira, como um evento responsável por 

alinhar preceitos teóricos e práticos no planejamento e organização de arquivos públicos na 

América Latina.  

Assim, de modo a aprofundar nossa compreensão sobre o cenário histórico que tornou 

a PRIA necessária ao seu tempo, esta seção enfocará a análise do informe final de 

Schellenberg (1962b) e na literatura produzida imediatamente após à realização da PRIA com 

o intuito de perfilar as opiniões dos participantes do evento com as discussões levadas a cabo 

pelos grupos de trabalho e os seus principais produtos finais.  Em que pese a impossibilidade 

de consulta a maioria das fontes primárias listadas na seção de metodologia desta dissertação, 

torna-se necessário pontuar que nossas reflexões serão pautadas em grande medida nas fontes 

primárias disponíveis online e também em fontes secundárias recuperadas.  

Para tanto, serão expostas as origens, organização e discussões do evento. Analisaremos 

os grupos de trabalho que nutriram discussões teórico-práticas com vistas à elaboração de 

soluções para as problemáticas enfrentadas pelos arquivos públicos latino-americanos. Destaca-

se também a participação de John F. Kennedy, presidente norte-americano, no evento. 

Posteriormente, faz-se uma contextualização de alguns dos principais atores presentes no 

evento considerando os tópicos de reflexão e ação destes autores durante e após o evento 

estudado. 

 

2.1 ORIGENS, ORGANIZAÇÃO E DISCUSSÕES DA REUNIÃO 

 

A Primeira Reunião Interamericana de Arquivos, que ocorreu em Washington (EUA), 

entre 9 e 27 de outubro de 1961, foi um evento promovido pelo National Archives and Records 

Service, que com o apoio do Instituto Pan-americano de Geografia e História e do Department 

of State e da Rockefeller Foundation fomentou a transmissão de uma doutrina teórica de matriz 

norte-americana para um grupo de arquivistas latino-americanos.  

Apesar do NARS ser constantemente destacado como principal promotor da PRIA, em 

reconstituição do contexto histórico de promoção do evento foi possível compreender que o 
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Instituto Pan-americano desponta como a primeira instituição interessada na realização da 

reunião de Washington. 

Este Instituto foi criado em 1928 como organismo especializado da União Pan-

americana, posteriormente denominada como Organização dos Estados Americanos (OEA) 

(ARRIGHI, 2004, p.16). Entretanto, a existência de uma unidade administrativa no IPGH 

responsável por promover e executar uma agenda de projetos de pesquisa relacionados à 

História somente surgiria em 1947 (PRIMERA REUNION..., 1947), sendo denominada 

Comissão de História, composta por intelectuais estadunidenses e latino-americanos. 

A criação do IPGH e a operacionalização de sua Comissão de História abragem o 

espectro temporal no qual de acordo com Espinosa (1976), impera uma diplomacia cultural 

entre Estados Unidos e América Latina, articulada em grande medida pelo incentivo ao “quarto 

elemento da diplomacia”, isto é, o emprego de recursos em atividades intelectuais e científicas 

(COOMBS, 1964, p.XI), onde nos parece que as pesquisas históricas nos arquivos da América 

Latina foram elementos desse contexto, assim,  instituições coordenativas desta política como 

o Instituto Pan-Americano de História e Geografia podem ter corroborado para uma 

aproximação intelectual e acadêmica entre países latino-americanos e Washington. 

Dentro da Comissão de História do IPGH, grupos de trabalho menores, os denominados 

comitês27, dedicavam-se ao estudo de temáticas mais específicas, possuindo encontros 

regulares separados das reuniões de consulta da Comissão. Assim, reuniu-se entre 18 e 25 de 

setembro de 1950, em Havana, o “Comitê de Arquivos”, em um evento intitulado pelos 

integrantes como Primeira Reunião Interamericana do Comitê de Arquivos. A presidência foi 

exercida por Emeterio S. Santovenia (membro do Conselho de Direção do Arquivo Nacional 

de Cuba), o secretariado por Julián Martínez Castells (Cuba) e Fermín Peraza (Cuba), e o 

aconselhamento técnico por Roscoe Hill (Estados Unidos) e José María Capdequi (Colômbia). 

Os demais participantes foram: 

 

Quadro 2 – Participantes da Primeira Reunião do Comitê de Arquivos28 

 

Membros ativos 

Nome do participante Instituição País 

                                                           
27 Até 1959 os comitês da Comissão de História seriam: Comitê de Arquivos; Comitê de Origens do movimento 

emancipador; Comitê de Antropologia; Comitê de Folclore e o Comitê de História das ideias (LA CUARTA..., 

1959). 
28 Além destes participantes, juntou-se à reunião José M. Pérez Cabrera (Cuba) com o papel de informante da 

Comissão de História. 
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Héctor C. Quesada Archivo Nacional Argentina 

Eugênio Vilhena de Morais Arquivo Nacional Brasil 

Enrique Ortega Ricaurte Archivo Nacional Colômbia 

Elias Entralgo Universidad de La Habana Cuba 

Félix Lizaso _ Cuba 

Joaquín Llaverías Archivo Nacional Cuba 

Solon J. Buck Library of Congress Estados Unidos 

Wayne C. Groover National Archives and 

Records Service 

Estados Unidos 

José Joaquín Pardo Archivo Nacional Guatemala 

Julio Jiménez Rueda Archivo Nacional México 

Juan Carlos Gómez Haedo Archivo General de la 

Nación 

Uruguai 

Héctor García Chuecos Archivo Nacional Venezuela 

Membros correspondents 

Nome do participante Instituição País 

Gunnar Mendoza Archivo General Bolívia 

José Luis Coto Conde Archivos Nacionales Costa Rica 

Ricardo Donoso Archivo Nacional Chile 

Phillip Brooks National Archives and 

Records Service 

Estados Unidos 

Carlos Vivanco Archivo Nacional de 

Historia 

Equador 

Baudilio Torres Archivo Nacional El Salvador 

Seide Dorcê Archives Nationales Haiti 

Fernando G. Carias Archivo Nacional Honduras 

Edmundo O’Gorman _ México 

Luis Cuadra Cea Archivo Nacional Nicarágua 

Juan Antonio Susto Archivo Nacional Panamá 

Eduardo Coz Sarria Archivo Nacional Peru 

Ramón Lugo Lovatón Archivo General de la 

Nación 

República Dominicana 

Membros comissionados 
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Nome do participante Instituição País 

Gregorio Hernández de Alba _ Colômbia 

Jorge A. Lines _ Costa Rica 

Emilio Edwards Bello  _ Chile 

Herbert W. Krieger _ Estados Unidos 

Eusebio Dávalos Hurtado _ México 

José María Chacón y Calvo _ Panamá 

Mario Alfonso Caballero _ Paraguai 

Membros observadores 

Nome Instituição País 

Armando Ditella _ Argentina 

Fernando del Valle Lersundi _ Espanha 

Fonte: Elaboração do autor com base em (PRIMERA REUNIÓN..., 1950, p.5-6) 

 

Nessa oportunidade, discutiu-se: 1) Uma definição de “arquivo histórico”; 2) A 

capacidade dos arquivos latino-americanos servirem aos programas de pesquisa propostos pela 

Comissão de História; 3) A legislação arquivística existente, sugerindo-se uma uniformização; 

4) Técnicas e metodologias de conservação, restauração, classificação e catalogação de 

documentos; 5) A falta de parâmetros para a avaliação de documentos; 6) O currículo necessário 

para se formarem arquivistas, onde foi sugerida a divisão de disciplinas em básicas, auxiliares, 

complementares e optativas29; 6) A criação de um Corpo Interamericano de Arquivistas e de 

uma Escola Interamericana de Arquivistas; 7) O intercâmbio de especialistas em organização 

de arquivos para a solução dos problemas arquivísticos mais urgentes na América Latina e 8) 

A escolha da cidade de Havana em Cuba como sede do Comitê de Arquivos (PRIMERA 

REUNIÓN..., 1950). 

Muito embora existam indícios de que as reuniões do Comitê de Arquivos do IPGH 

tenham ocorrido com mais frequência ao longo da década de 1950, faltam-nos fontes primárias 

e secundárias para a compreender da evolução dos debates. Todavia, sabe-se que foi a partir de 

uma proposta do Comitê de Arquivos que aventou-se a necessidade de um congresso de maiores 

proporções, não somente para a divulgação de uma bibliografia norte-americana especializada, 

para a comparação de legislações arquivísticas, como também para o estabelecimento de 

                                                           
29 Contudo, na reunião de Havana não foram apontadas as disciplinas que comporiam cada um desses conjuntos 

de matérias. 
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princípios para a valorização da profissão e das instituições arquivísticas (DE LA TORRE 

VILLAR, 1958). 

Em notícia veiculada no Boletín Bibliográfico de Antropología Americana em 1958, 

publicada pelo próprio IPGH, Ernesto de La Torre Villar (1958) elenca uma série de eventos 

que seriam realizados no ano seguinte e assinalou que na quarta reunião da Comissão de 

História realizada em Cuenca, Equador, seria: 

Um dos capítulos que mais atenção se vai prestar nesta ocasião, constitui o 

relacionado com o estado dos arquivos hispano-americanos e possibilidades de seu 

desenvolvimento. Nas sessões que será tratado esse tema foram oferecidas a 

assistência e os conselhos de destacados arquivistas coms os doutores Schellemberg 

[sic] e Hill dos Arquivos Nacionais de Washington, Etchepareborda do Arquivo 

Nacional de Buenos Aires, Rodrigues do Rio de Janeiro, Mendoza de Sucre e outros 

mais. Outro aspecto inovador da Reunião constitui a celebração de sessões de estudo 

consagradas à exposição dos últimos avanços nas investigações históricas em nossos 

países (DE LA TORRE VILLAR, 1958, p.519, grifo nosso) 

 

Com a menção ao recém nomeado diretor do Arquivo Nacional brasileiro, José Honório 

Rodrigues, fez-se presente o Brasil desde o princípio no movimento de organização da PRIA. 

O encontro da Comissão de História para apreciação das propostas de seus comitês transcorreu 

na cidade equatoriana, entre 19 e 27 de janeiro de 1959, contando com “sessões de programa”, 

administrativas, de estudos e exposições, além de visitas e excursões à bibliotecas daquela 

cidade (LA CUARTA..., 1959). 

No rol de “sessões programa”, um dos projetos apresentados pelo Comitê de Arquivos 

propôs a criação de um comitê ad hoc destinado a “preparar e organizar uma Reunião de 

Arquivistas na cidade de Washington, dentro de dois anos” sendo o dito comitê composto por 

T.R. Schellenberg (funcionário dos Arquivos de Washington), José Honório Rodrigues (diretor 

do Arquivo Nacional brasileiro), Roberto Etchepareborda (diretor do Arquivo Nacional 

argentino); Gunnar Mendoza (diretor do Arquivo Nacional boliviano); José Luis Coto Conde 

(diretor do Arquivo Nacional costa-riquenho) e Ernesto Alvarado García (diretor do Arquivo 

Nacional hondurenho)  (LA CUARTA..., 1959, p.239). 

É interessante observar que o texto que anuncia os organizadores do evento segue 

elencando algumas das principais discussões a serem fomentadas na reunião. Entretanto, antes 

mesmo de arrolar tais questões, dá-se ao congresso de Washington a responsabilidade de prover 

uma sede para uma segunda “reunião interamericana de arquivistas” (LA CUARTA..., 1959, 

p.240). 

Ainda sem um temário claramente definido à época, contudo, pretendeu-se já em 1959 
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na reunião da Comissão de História em Cuenca o aconselhamento da criação de uma Escola 

Interamericana de Arquivistas e a adoção de meios defesa, conservação e proteção ao 

patrimônio documental, dentre os quais se enumera a feitura de legislação especial, o ajuste 

ético dos serviço de custódia documental, bem como o esforço por parte dos representantes 

nacionais para uma maior persuasão das autoridades para a melhor conservação do patrimônio 

documental (LA CUARTA..., 1959, p.240). 

Revela-se também a aprovação para circulação, e, posterior discussão na reunião de 

Washington, de dois documentos previamente elaborados por T.R. Schellenberg: a Declaração 

de princípios e o estudo para o vocabulário de terminologia arquivística, além da aprovação da 

agenda de pesquisas propostas por Zeferino Garzón Macedo (LA CUARTA..., 1959, p.240). 

Nesse mesmo sentido, outro estudo proposto para circulação são as normas de 

transcrição e edição de documentos proposto pela Universidad de Córdoba. Outra sugestão de 

pauta foi o início do estabelecimento de serviços de trocas de cópias de documentos históricos 

entre os países membros do IPGH, bem como a criação de organismos especializados na 

restauração e recuperação de documentos de arquivo (LA CUARTA..., 1959, p.240). 

Já o fornecimento de auxílio à projetos de elaboração de instrumentos de pesquisa em 

parceria com outros organismos internacionais como a UNESCO, bem como a facilitação do 

acesso aos arquivos por pesquisadores dos países membros do IPGH, foram tópicos de outra 

discussão. Finalmente, a concessão de subsídios financeiros é objeto de requisição do comitê 

organizador do evento a ser realizado em Washington, o qual solicita que uma “ajuda 

econômica extraordinária” seja concedida à Comissão de História e não ao Comitê de Arquivos, 

este último o proponente do evento, haja vista “as condições anormais do meio onde funciona” 

(LA CUARTA..., 1959, p.240), uma menção velada à Revolução Cubana que transcorria na 

ilha caribenha desde 1 de janeiro daquele ano.  

Ademais, outras duas circunstancias foram essenciais para possibilitar realização do 

congresso de Washington em outubro de 1961: 1) a liberação dos recursos financeiros por parte 

da Rockefeller Foundation para sua operação e 2) a execução de uma pesquisa que inquiriu a 

situação técnica, material e de pessoal de diversas instituições e serviços arquivísticos latino-

americanos. 

No que se refere ao primeiro tópico, de acordo com Schellenberg (1962a, p.131) e 

Ulibarri (1961, p.541), aconteceu em março de 1960 e foi facilitado por John Parker Harrison, 

diretor de Humanidades da organização filantropa e ex-funcionário do NARS. O relatório anual 

da Rockefeller Foundation de 1960 incluiu o financiamento do evento na classificação “projetos 
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especiais”30, justificando que “agrupados sob o nome de projetos especiais estão os fundos 

disponibilizados para encontrar algumas das necessidades e oportunidades não usuais que são 

apresentadas à Fundação de tempos em tempos” (THE ROCKEFELLER..., 1960, p.165). 

Ainda neste registro, a requisição de financiamento figura em nome da instituição 

arquivística norte-americana e aponta que a reunião auxiliaria a responder questões 

relacionadas aos problemas básicos de organização de arquivos e treinamento de pessoal na 

América Latina, de tal forma que o evento seria “o primeiro do seu tipo” (THE 

ROCKEFELLER..., 1960, p.199). Assim, o aporte de $40.70031 seria utilizando na logística da 

agenda de atividades e na publicação das atas em língua espanhola e portuguesa, justificando-

se a relevância da PRIA também a partir de um dos seus objetivos, qual seja: 

O desenvolvimento de uma abordagem comum para a preparação de um guia útil para 

fontes históricas latino-americanas deverá ajudar a tornar mais acessíveis aos 

acadêmicos os documentos largamente distribuídos sobre a história da América Latina 

colonial e contemporânea (THE ROCKEFELLER..., 1960, p.200). 

 

Já em relação ao segundo tópico, o levantamento de dados feito a partir de agosto de 

1960 imprimiu a situação contemporânea à época dos arquivos participantes, tarefa esta que 

ficou a cargo de George Ulibarri e Gunnar Mendoza, consubstanciada pelo formulário GSA-

WASH DC 61-6046 que abrangia as seguintes perguntas: 

 

 Nome do Arquivo, do seu diretor e do Ministério ou repartição 

autônoma a qual depende; 

 Uma breve história do Arquivo; 

 Pessoal do Arquivo: número de empregados, etc. 

 Dispõe de edifício próprio, oficina fotográfica, de encadernação e 

restauração? 

 Como se protege a documentação de agentes físicos e biológicos de 

destruição? 

 Existem restrições para a consulta de documentos de qualquer índole, 

em relação com seu caráter e data? 

 A consulta é gratuita ou onerosa? 

                                                           
30 Outras classificações dos projetos de Humanidades e seus respectivos montantes de financiamento nesse ano 

foram: 1) Estudos interculturais - $1.131.255; 2) Pesquisa humanística - $358.660; 3) As artes – $2.270.655; 4) 

Projetos especiais - $232.600 e 5) Bolsas de estudos e fundos de bolsas - $425.000 (THE ROCKEFELLER..., 

1960, p.164). 
31 É interessante observar que esse valor representa um total de 17,50% da verba gasta com os projetos especiais 

naquele ano. 
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 Como se efetua a recepção da nova documentação e o descarte de 

documentos inúteis? 

 Existe uma associação profissional de arquivistas no país?  

 Quais são os principais problemas em geral dos arquivos públicos do 

país? (OPORTO ORDOÑEZ, 2011, p.48) 

 

Na posse destas informações, Mendoza e Schellenberg providenciaram a bibliografia e 

a programação da PRIA. Distribuíram-se exemplares de monografias especialmente feitas para 

o evento, a saber: Cómo han de traducirse los documentos paleográficos de hispanoamérica 

de Jorge A. Garcés, Edificios para archivos de Victor Gondos Jr, Reprodución de documentos 

em micropelícula de Albert H. Lesinger, Situación actual de los archivos latino-americanos: 

manual de información básica de Gunnar Mendoza, Princípios archivísticos de ordenación de 

T.R. Schellenberg, Técnicas descriptivas de archivos de T.R. Schellenberg e Manual de 

Archivología hispanoamericana: teorías y princípios de Aurelio Tanodi 

(ETCHEPAREBORDA, 1961, p.245), e, além destas, outras que não foram feitas 

exclusivamente para a PRIA: Archivo, organización y métodos de Henri Boullier de Branche e 

Guide to Latin-American Materials in National Archives de John P. Harrison (ULIBARRI, 

1961, p.541). 

Depreende-se, a partir da análise das publicações, que abrangiam uma extensa gama de 

temáticas, desde técnicas específicas para a reprodução de documentos e construção de edifícios 

para arquivos até os fundamentos teóricos basilares da Arquivologia, o que produz uma 

fotografia das áreas do saber e fazer arquivístico que eram tidas como as mais relevantes à 

época, todavia este ponto de reflexão se torna mais contextualizado na medida em que se analisa 

a forma de organização das discussões. 

Ocorreu uma recepção extraoficial oferecida por Wayne Grover, Arquivista dos Estados 

Unidos, um dia antes do início formal da reunião, e a partir de 9 até 27 de outubro os 

participantes assistiram conferências gerais, como por exemplo com a demonstração dos 

métodos para laminar documentos, visitaram as dependências do NARS, da OEA, do 

Department of State, da Library of Congress, da Casa Branca, a residência de Thomas Jefferson 

e as cidades de Williamsburg e Charlottesville, como dizem Oporto Ordoñez e Echeverría 

Molina (2011, p.38) ao analisarem a programação do evento. 

Acordou-se que as conferências relacionadas aos grupos de trabalho seriam realizadas 

pelas manhãs e as reuniões dos mesmos grupos de trabalho à tarde, com reuniões duas vezes 
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por semana, sempre partindo dos tópicos mais gerais até os mais específicos.  Nesses 

parâmetros foram formados os seguintes grupos de trabalho: 1) Classificação arquivística32, 

liderado por Gunnar Mendoza (Diretor do ABNB, Bolívia); 2) Terminologia, presidida por 

Manuel Carrera Stampa (arquivista  da Secretaría de Hacienda y Crédito Público do México); 

3) Formação profissional, conduzida por Aurelio Tanodi (professor da Escuela de Archiveros 

de Córdoba); 4) Técnicas descritivas, guiada por Gaston Litton (professor da Escuela 

Interamericana de Bibliotecología da Colômbia); 5) Transcrição de documentos, sob a chefia 

de Vicenta Cortés Alonso (arquivista espanhola representando o Arquivo Nacional da 

Colômbia); 6) Microfotografia, coordenada por Luis F. Málaga (arquivista do Archivo y 

Biblioteca Municipal de Lima, Peru); 7) Programas arquivísticos, gerida por Roberto 

Etchepareborda (ex-diretor do Archivo General de la Nación da Argentina) e 8) Guia de Fontes 

Históricas para América Latina, sob a supervisão de José de la Peña y Cámara (diretor do 

Arquivo Geral das Índias, Espanha), sendo facultado aos participantes a possibilidade de 

participarem de quantos grupos quisessem, de acordo com sua inclinação profissional 

(ULIBARRI, 1961, p.542-543). 

George Ulibarri opinou sobre esse formato de planejar as discussões: 

Os grupos de trabalho demonstraram ser um meio eficaz para a análise detalhada de 

problemas arquivísticos. Cada grupo formulou recomendações que foram revisadas e 

coordenadas pelo Comitê de Resoluções, presidido pelo Dr. Gunnar Mendoza, quem 

as apresentou para aprovação nas seções plenárias. Um total de 23 resoluções foram 

aprovadas (ULIBARRI, 1961, p.543) 

A abertura do evento ocorreu em 9 de outubro, quarta-feira, com mesa presidida por 

John P. Harrison, que cedeu a palavra a T.R. Schellenberg e Arturo Morales Carrión, este último 

subsecretário auxiliar adjunto de Assuntos Interamericanos do Department of State. Foram 

sucedidos pelo Arquivista dos Estados Unidos, Wayne Grover que aludiu à importância das 

instituições arquivísticas, e posteriormente, William Sander, secretário geral adjunto da OEA e 

John P. Harrison proferiram palavras sobre a importância da cooperação interamericana, 

assunto também debatido por José Honório Rodrigues e Roberto Etchepareborda em outra 

sessão plenária (ULIBARRI, 1961); (OPORTO ORDOÑEZ; ECHVERRÍA MOLINA, 2011). 

 

                                                           
32 A denominação do grupo de trabalho em espanhol era Ordenación archivística. Atualmente a terminologia 

arquivística espanhola concebe a diferença entre ordenação e classificação (HEREDIA HERRERA, 2011, p.146) 

tal qual foi consagrado na literatura brasileira (GONÇALVES, 1998), contudo, optou-se por traduzir o nome do 

GT para “Classificação arquivística” porque as discussões mantidas estavam mais inclinadas ao estabelecimento 

do princípio da proveniência como principal fundamento teórico para a classificação do que à sugestão de métodos 

de ordenação de documentos, como foi exposto por Schellenberg (1962b). 
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Figura 3 –Participantes da Primeira Reunião Interamericana de Arquivos 

 

Fonte: (CORTÉS ALONSO, 1985, p.15) 

 

Durante três semanas os 50 participantes de 19 países33 formularam as resoluções finais 

                                                           
33 Todos os países da América Latina, excetuando-se destes Uruguai, Paraguai e Cuba (CARRERA STAMPA, 
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da reunião de Washington a partir da bibliografia básica, bem como apresentaram trabalhos 

pelos que atingem a soma de 90 trabalhos e 1850 páginas, de acordo com Ulibarri (1961, p.542).  

Desta soma, tivemos acesso através da reprodução do informe final de Schellenberg 

(1962b)34 de 38 apresentados nas sessões gerais, excluindo destes os discursos de abertura e 

encerramento, e de 44 que não foram lidos publicamente muito provavelmente por conta do 

tempo do evento, porém, foram distribuídos aos participantes e participaram das discussões, 

ainda que de forma indireta. 

Assim, torna-se pertinente analisar os dados relativos à vinculação institucional dos 

participantes, e posteriormente sobre os trabalhos apresentados. 

 

Quadro 3 – Participantes da PRIA e vinculação institucional 

                                                           
1962, p.154) 
34 Reproduzido integralmente nos anexos deste relatório. 

Participante País Vínculo institucional 

Aurelio Tanodi Argentina Universidad de Córdoba 

Ceferino Garzón 

Maceda 

 

Argentina 

Universidad de Córdoba 

Edberto Oscar Acevedo  

Argentina 

Universidad Nacional de Cuyo 

Roberto 

Etchepareborda 

 

Argentina 

Archivo General de la Nación 

Francis J. Fallón Argentina Archivo General de la Nación 

Joaquín García Argentina - 

Guillermo Ovando 

Sanz 

Bolívia Universidad Tomás Frías 

Gunnar Mendoza Bolívia Archivo y Biblioteca Nacional 

Mario Chacón Torres Bolívia Instituto de Investigaciones 

Históricas 

Luís Henrique Dias 

Tavares 

 

Brasil 

Arquivo Público do Estado da Bahia 

José Honório Rodrigues Brasil Arquivo Nacional 

Juan Eyzaguirre E.  

Chile 

Archivo Nacional 

Carlota Bustos Losada Colômbia Biblioteca y Archivos Nacionales 

Gaston Litton EUA/Colômbia Escuela Interamericana de 

Bibliotecología 

Hernán Escobar 

Escobar 

Colômbia Archivo Histórico de Antioquia 

Tomás Martínez Perea  

Colômbia 

Archivo Histórico Municipal de Cali 

Vincenta Cortés Alonso Espanha/Colômbia Biblioteca y Archivos Nacionales 

Rodolfo Ramos Choto El Salvador Banco Hipotecario 
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Fonte: Elaboração do autor com base em Etchepareborda (1961); Schellenberg (1962b); Carrera Stampa (1962); 

Cortés Alonso (1985) 

Alfredo Chaves Equador Archivo Nacional de Historia  

José A. Garcés G. Equador Museo Municipal de Arte e Historia 

de Quito 

T.R. Schellenberg EUA National Archives and Records 

Service 

Wayne Grover EUA National Archives and Records 

Service 

George Ulibarri EUA National Archives and Records 

Service 

John P. Harrison EUA Rockefeller Foundation 

Lino Gomes Canedo EUA - 

Ruth Zimmerman EUA - 

Robert H. Bahmer EUA National Archives and Records 

Service 

J. Guthrie EUA - 

J. Collier EUA  - 

José de la Peña y 

Cámara 

Espanha Archivo General de Indias 

Joaquín Pardo Guatemala Archivo Nacional 

M. Laurore Saint Just Haiti Archives Nationales 

Ernesto Alvarado 

García 

Honduras Archivo Nacional 

Jorge Ignacio Rubio 

Mañé 

México Archivo General de la Nación 

Enrique Morales Rosa México Sociedad Mexicana de Archivistas 

Antonio Pompa y 

Pompa 

México Instituto Nacional de Antropología 

 

Manuel Carrera Stampa México Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público 

Clementina Arcia Nicarágua Archivo General de la Nación 

Enrique J. Sosa Panamá Archivo Nacional 

Oscar Malea Olguín Peru Archivo Nacional 

Raúl Rivera Serna Peru Biblioteca Nacional 

Luis F. Málaga Peru Archivo y Biblioteca Municipal de 

Lima 

Carlos Daniel Valcárcel Peru Universidad de San Marcos 

Antolín Bedoya 

Villacorta 

Peru Archivo Histórico del Ministerio de 

Hacienda y Comercio 

Violeta Ângulo Peru Centro de Estudios Militares 

Lucio Castro Pineda Peru Universidad de San Marcos 

Luis M. Rodríguez 

Morales 

Porto Rico Archivo General de Porto Rico 

Mario Briceño Perozo Venezuela Archivo General de la Nación 

Alcira Ruiz-Larre Venezuela - 

Miguel Angel Jiménez República 

Dominicana 

Archivo General de la Nación 
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Nesse contexto, observa-se da análise da vinculação institucional que: 44% dos 

participantes (22) estavam vinculados às instituições arquivísticas nacionais da América Latina 

e Estados Unidos; já 18% dos debatedores permaneciam associados às universidades (9), 

incluindo nesta categoria tanto professores universitários como arquivistas de serviços 

arquivísticos; na sequência 10% desempenhavam suas atividades em instituições arquivísticas 

estaduais/provinciais e municipais (5); enquanto que 6% estavam ligados a institutos de 

pesquisa não universitários (3); 4% dos presentes trabalhavam em bibliotecas e museus (2), na 

medida em que aqueles funcionalmente identificados por pertencer à associações profissionais 

de arquivistas, aos órgãos privados e a serviços arquivísticos em órgãos públicos representavam 

2%, ou seja, 1 participante de cada categoria. 

Esses dados são indicativos de que os representantes de instituições arquivísticas 

nacionais, estaduais/provinciais e municipais somavam 54% dos participantes. Assim, a 

produção de conhecimento teórico e prático da Arquivologia após o evento, então, ficaria 

vinculada às experiências vivenciadas e fomentadas nessas instituições. Outro dado relevante é 

o alto número de participantes vinculados às universidades, 18%, quer seja como professores e 

pesquisadores universitários, quer seja como arquivistas dos serviços arquivísticos desses 

órgãos de ensino, o que nos parece sintomático de um interesse na pesquisa histórico-social a 

partir dos arquivos, e que de uma forma geral talvez pudesse favorecer de alguma forma o 

estabelecimento de cursos de Arquivologia nas universidades desses países. 

Além disso, aqueles participantes vinculados a bibliotecas, museus, órgãos privados, 

serviços arquivísticos em órgãos públicos e associações profissionais, apesar de representarem 

uma menor quantidade, permitem-nos inferir que 1) o mercado de trabalho da época demandava 

em alguma medida esses profissionais e 2) que existiam esforços pelo associativismo 

profissional no âmbito nacional que precederam a criação da ALA. 

Tomando-se os títulos dos trabalhos como única determinante das temáticas, ainda que 

não represente um quadro absoluto da realidade, afinal não tivemos acesso aos trabalhos 

completos e muitas das vezes um único trabalho pode trazer diferentes conteúdos, tem-se um 

método útil para a interpretação das discussões privilegiadas à época. 

 

 

 

Quadro 4 – Trabalhos lidos durante a PRIA 
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Fonte: Elaboração do autor com base em Schellenberg (1962b) 

 

Dentro de um total de 29 trabalhos apresentados textual ou oralmente por 11 países, 

Autor País Título da apresentação 
ACEVEDO, Edberto 

Oscar. 

Argentina Problemas en la clasificación de archivos del interior de la 

República Argentina. 19 p. 

ARCIA, Clementina M Nicarágua Programas archivísticos en Nicaragua. 5 p. 

BAHMER, Robert H. EUA La función del Servicio de Archivos y Documentos 

Nacionales en la administración federal de los Estados 

Unidos. 23 p. 

BEDOLLA 

VILLACORTA, 

Antolín. 

Peru La catalogación del Archivo Histórico del Ministerio de 

Hacienda y Comercio. 18 p. 

BRICEÑO, Mario. Venezuela Programas archivísticos en Venezuela, exposición oral 

CAÑEDO, Limo G EUA Hacia un estudio comprensivo de las fuentes documentales 

para la historia de América. 13 p. 

CLINE, Howard W. EUA La importancia de reunir datos comprensivos sobre fuentes 

documentales a la América Latina, exposición oral. 

CARDOZO, Manoel EUA La importancia de reunir datos comprensivos sobre las 

fuentes documentales a la América Latina, exposición oral. 

CHACON, Mario. Bolívia El archivo histórico de Potosí y su catalogación preliminar. 

10 p. 

ETCHEPAREBORDA, 

Roberto 

Argentina Cooperación interamericana en materia archivística. 63 p. 

EYZAGUIRRE, Juan 

E. 

Chile Adquisición e ingreso de archivos y servicios de consulta. 9 

p. 

GARZON MACEDA, 

Ceferino 

Argentina Relaciones profesionales entre los archiveros y los 

historiadores en Argentina. 53 p. 

GROVER, WAYNE C. EUA La importancia de las instituciones archivísticas 

MALAGA, Luis F. Peru Reproducción microfílmica de documentos. 13 p. 

MENDOZA, Gunnar Bolívia El principio de procedencia en América Latina. 25 p. 

MENDOZA, Gunnar Bolívia Situación actual de los archivos latinoamericanos. 96 p. 

OVANDO SANZ, 

Guillermo 

Bolívia Relaciones entre la profesión archivera y los museos. 16 p. 

PARDO, Joaquín J. Guatemala Técnicas descriptivas en Guatemala. 2 p. 

POSNER, Ernst. EUA La formación de archiveros en los Estados Unidos. 19 p. 

RIVERA SERNA, 

Raúl 

Peru Técnica personal aplicada en la clasificación y catalogación 

de los fondos manuscritos de la Biblioteca Nacional de Lima, 

Perú. 12 p 

RODRIGUES, José 

Honório. 

Brasil Cooperação interamericana dos arquivos. 5p. 

RODRIGUES, José 

Honório. 

Brasil O Arquivo Nacional e os arquivos públicos. 7 p. 

RUBIO MAÑE, J. 

Ignacio. 

México Ordenación de fondos documentales en el Archivo General 

de la Nación. 6 p. 

SANDERS, William. EUA La importancia de la solidaridad panamericana en la 

profesión archivera. 6 p. 

SCHELLENBERG, 

T.R. 

EUA El principio de procedencia. 14 p. 

TANODI, Aurelio Argentina La formación profesional de archiveros en América Latina. 

12 p. 

TANODI, Aurelio Argentina Problemas paleográficos en Argentina. 12 p. 

ULIBARRI, George S. EUA Puntos comunes y diferencias entre archivos y bibliotecas. 19 

p. 

VALCARCEL, Carlos 

Daniel. 

Peru Historiadores y archivos del Perú. 8 p. 
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compreende-se que as temáticas mais presentes em ordem decrescente foram: descrição e 

instrumentos de pesquisa, que somaram 24,13% das apresentações (7); já 17,24% abordavam 

programas arquivísticos (5); enquanto que 13,79% estudavam as relações entre arquivos, 

arquivistas e outros campos do conhecimento e/ou outras profissões (4);  10,34% estavam 

preocupados com questões concernentes à classificação e cooperação interamericana, 

representando 3 trabalhos em cada categoria; na medida em que a formação profissional e o 

princípio da proveniência  representavam 6,89% das locuções, ou seja, 2 apresentações de cada 

assunto, e, a aquisição, a importância de instituições arquivísticas, a Paleografia e a reprodução 

de documentos equivaleram a 3,44% das discussões, contando com 1 trabalho cada uma dessas 

áreas. 

A relação de países com mais trabalhos publicados é a seguinte: Estados Unidos (9); 

Argentina (5); Bolívia (4); Peru (4); Brasil (2) e Chile, Guatemala, México, Nicarágua e 

Venezuela com 1 trabalho cada. Esta informação parece corresponder ao indício de que os 

países que atuaram na organização do evento produziram quantitativamente mais trabalhos, de 

qualquer forma, as discussões foram enriquecidas com todas as contribuições. 

Já os trabalhos não lidos também nos possibilitam algumas reflexões, já que embora não 

lidos publicamente, foram distribuídos aos participantes. Esses foram: 

 

Quadro 5 – Trabalhos não lidos durante a PRIA 

 

Autor País Título da apresentação 

ANGULO, Violeta. Peru 

Catálogo descriptivo de los fondos peruanos en 

los Archivos Nacionales de los Estados Unidos. 

2 p. 

ANGULO, Violeta. Peru 

Los fondos del Archivo Histórico Militar del 

Perú como fuente para la historia del Perú y de 

América Latina. 4 p. 

ANGULO, Violeta. Peru 
Una información básica sobre los manuscritos 

de interés histórico. 1 p. 

ANGULO, Violeta. Peru 
Necesidad de una Escuela Interamericana de 

Archiveros. 3 p. 

BOULLIER DE 

BRANCHE, Henri 
França 

Archivo, organización y métodos. San José, 

Costa Rica, 1961. 194 p. 

BRICEÑO 

PEROZO, Mario 
Venezuela Archivistas en la Mesa Redonda, 3 p. 

BROOKS, Philip C EUA 
Intereses de archiveros en el manejo de papeles 

privados. 20 p. 

CANEDO, Lino G. 

Fr 
EUA 

Algunas observaciones sobre normas para la 

transcripción de textos. 6 p. 

CANEDO, Lino G. EUA Guías y catálogos de archivos. 5 p. 
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Fr 

CANEDO, Lino G. 

Fr 
EUA 

Hacia la catalogación del Archivo General de 

Indias; un plan de cooperación 

hispanoamericana. 4 p. 

CARRERA 

STAMPA, Manuel. 
México 

La clasificación decimal en los archivos de 

trámite del gobierno mexicano. 3 p. 

 MORALES, 

Enrique L. 
México Glosario de términos archivísticos. 70 p. 

CORTES, Vicenta 
Espanha/Colô

mbia 

Ideas para la uniformación de las fichas 

descriptivas de documentos. 4 p 

ESTADOS 

UNIDOS. 

ARCHIVO 

NACIONAL 

EUA El Archivo Nacional de los Estados Unidos. 42 p. 

ESTADOS 

UNIDOS. 

ARCHIVO 

NACIONAL 

EUA 

Catálogo de publicaciones en micropelícula en 

Estados Unidos. Washington, Government 

Printing Office, 1961. 231 p. 

ESTADOS 

UNIDOS. 

ARCHIVO 

NACIONAL 

EUA Microfilm relating to Latin América. 9 p. 

GEAR, James L. EUA Muestras de documentos laminados. 7 p. 

GEAR, James L. EUA La preservación de documentos. 19 p. 

HARRISON, John 

P. 
EUA 

Guide to Latin American Materials in the 

National Archives. Washington, Government 

Priting Office, 1961. 246 p. 

JIMENEZ, Miguel 

Angel 

República 

Dominicana 

Fotografías del Archivo General de la Nación, 

República Dominicana. 11 p 

KATHPALIA, Y. 

P. 
Índia 

Laminación a mano con acetato celulósico. 10 

p. 

LITTON, Gastón y 

ULIBARRI, 

George S. 

EUA/Colômb

ia 
Glosario de términos archivísticos.    19 p. 

MALCA OLGUIN, 

Oscar 
N/I 

Proposiciones sobre programas archivísticos en 

América Latina. 4 p. 

MEARNS, David 

C.— 
N/I 

Algunas reflexiones sobre la administración de 

un repositorio de manuscritos. 5 p, extracto. 

MENDOZA, 

Gunnar 
Bolívia 

Problemas de la ordenación y descripción de 

documentos en América Latina. 73 p. 

MINOGUE, 

Adelaide E 
EUA 

Restauración y conservación de documentos. 

Washington, N. D., Government Printing 

Office. 56 p. 

MORALES, 

Enrique L. 
México Términos omitidos en el glosario de Litton. 3 p. 

PEÑA Y 

CAMARA, José de 

la. 

Espanha 

Guía de las fuentes de historia de la América 

Latina. Estocolmo, Sesión de la Comisión 

central de la Guía, Consejo Internacional de 

Archivos, 16 agosto 1960. 12 p. 

RODRIGUES, José 

Honório 
Brasil A carreira de arquivista no Brasil. 2 p.   

RODRIGUES, José 

Honório 
Brasil Os cursos de preparação de pessoal. 3 p. 



50 

 

RODRIGUES 

MORALES, Luis 

M 

Porto Rico Glosario de términos archivológicos. 4 p. 

SCHELLENBERG

, T. R 
EUA Desarrollo de la profesión archivística. 28 p 

SCHELLENBERG

, T. R 
EUA El futuro de la profesión archivística. 16 p. 

SCHELLENBERG

, T. R 
EUA 

La importancia de los archivos. Bolivia, 

Universidad Tomás Frías, Potosí. 10 p. 

SCHELLENBERG

, T. R 
EUA 

Reconocimiento del principio de procedencia. 8 

p. 

ST. JUSTE, 

Laurore 
Haiti 

Plan de organización del Archivo Nacional de 

Haití. 16 p. 

ST. JUSTE, 

Laurore 
Haiti 

Pour une ecole interamericaine d’archivistes. 5 

p. 

SOSA, Enrique J Panamá Historia del Archivo Nacional de Panamá. 6 p. 

TANODI, Aurelio Argentina 
Acta final de la V Reunión de Consulta de la 

Comisión de Historia. 3 p. 

TANODI, Aurelio Argentina Primeras jornadas de archiveros argentinos. 3 p. 

TANODI, Aurelio Argentina La profesión archivística en Argentina. 15 p. 

ULIBARRI, 

George S. 
EUA 

Representación gráfica de la ordenación de 

fondos documentales. 4 p. 

VALCARCEL, 

Daniel. 
Peru 

Incremento de la historia de América y sus 

consecuencias para la organización continental 

de nuestros archivos. 2 p. 

VILLALOBOS, 

Samuel C 
N/I 

Adquisición e ingreso de archivos y servicio 

consulta. 15 p. 

Fonte: Elaboração do autor com base em Schellenberg (1962b) 

 

Em um universo de 44 trabalhos e 16 países, observa-se os assuntos que seriam mais 

discutidos: 18,18% abordando descrição e instrumentos de pesquisa (8);  11,36% analisariam a 

questão da formação profissional (5); 9,09% estudariam os arquivos como fontes para a História 

e terminologia arquivística, o que representa 4 apresentações em cada categoria; 6,81% estariam 

dedicados a questões mais gerais sobre administração de arquivos, classificação e reprodução 

de documentos,  o que resulta em 3 trabalhos em cada temática; 4,54% explanariam questões 

sobre eventos arquivísticos, gestão de documentos e arquivos privados, história dos arquivos, 

preservação e restauração, programas arquivísticos e prospecções sobre a carreira arquivística, 

o que corresponde a 2 trabalhos em cada uma dessas tematizações, e por fim 2,27% pretendiam 

discorrer sobre aquisição, documentos fotográficos, eventos não arquivísticos, a importância 

dos arquivos e Paleografia, o que resultaria em 1 trabalho em cada área. 

A relação de países com mais trabalhos apresentados segue mais ou menos a tendência 

dos trabalhos lidos sobre os quais se falou anteriormente: Estados Unidos (16); Peru (5); 

Argentina, México e não identificáveis somam 3 trabalhos cada; já Brasil, Colômbia, Espanha 
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e Haiti correspondem a 2 apresentações para cada um desses países, enquanto Bolívia, França, 

Índia, Panamá, Porto Rico, República Dominicana e Venezuela representaram 1 locução cada. 

Se as sessões gerais parecem ter sido dedicadas mormente às temáticas de descrição e 

instrumentos de pesquisa, formação profissional, cooperação interamericana e classificação, a 

postulação das resoluções finais seria mais distribuída, evocando diversas áreas do fazer e saber 

arquivístico. O quadro a seguir reproduz a forma como as resoluções foram denominadas por 

Schellenberg (1962b). 

Quadro 6 – Resoluções da reunião 

Número da resolução  Tema 

1a   Criação da Associação Interamericana de Arquivistas 

2 a   Criação da Comissão de Resoluções da Primeira Reunião 

Interamericana de Arquivos  

3 a   Defesa do patrimônio documental dos países do Hemisfério 

Ocidental 

4 a   Declaração de Princípios da Primeira Reunião Interamericana de 

Arquivos  

5 a   Grupo de trabalho A – Classificação arquivística 

6 a   Grupo de trabalho B – Terminologia arquivística  

7 a   Grupo de trabalho C – Formação professional de arquivistas 

8 a   Grupo de trabalho D – Técnicas descriptivas de arquivos 

9 a   Grupo de trabalho E – Normas para a transcrição de documentos 

10 a   Grupo de trabalho E – Publicação de cedulários reais e acordos 

capitulares das cidades latino-americanas 

11 a   Grupo de trabalho E – Felicitação a paleográfos 

12 a   Grupo de trabalho F – Microfotografia 

13 a   Grupo de trabalho G – Guia de fontes históricas da América Latina 

14 a   Grupo de trabalho H – Legislação arquivística latino-americana 

15 a   Grupo de trabalho H – Ajuda internacional para o desenvolvimento 

dos arquivos latino-americanos  

16 a   Grupo de trabalho H – Necessidade de uma Revista Interamericana 

sobre Arquivos  

17 a   Grupo de trabalho H – Edifícios e equipamentos técnicos para os 

arquivos latino-americanos  

18 a   Ajuda ao Arquivo Nacional da Nicarágua  
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19 a   Sede para a Segunda Reunião Interamericana sobre Arquivos  

20 a   Intensificação das investigações sobre escritura pré-colombiana  

21 a   Criação da Comissão de Arquivos no Instituto Pan-americano de 

Geografia e História  

22 a   Criação do Conselho Interamericano Técnico para Arquivos 

(CITA) 

23 a   Voto de simpatia e reconhecimento 

Fonte: Elaboração do autor com base em Schellenberg (1962b, p.124-125) 

 

As resoluções nº 1 e 22 criam dois organismos internacionais, a primeira cria a Associação 

Latino-Americana de Arquivistas com intuito de estabelecer um vínculo permanente entre os 

arquivistas do continente, considerando todos os presentes na PRIA como sócios fundadores da 

respectiva entidade, ao passo que a resolução nº 22 determina a formação do Conselho 

Interamericano Técnico de Arquivos. Por seu turno, a resolução nº 2 constitui a comissão de 

resoluções da PRIA, composta de Gunnar Mendoza (Bolívia), Aurelio Tanodi (Argentina) e 

Carlos Valcarcel (Peru), destinada a dar forma ao conjunto de resoluções finais da reunião. A 

resolução nº 3, por sua vez, ratifica as palavras de defesa ao patrimônio documental 

estabelecidas na reunião da Comissão de Histórica do IPGH realizada em Cuenca, em janeiro 

de 1959 (SCHELLENBERG, 1962b). 

Em sequência, a resolução nº 4 institui a Declaração de Princípios, documento com um 

conjunto de enunciados para pautar a relação entre arquivos, arquivistas, sociedade e governos. 

Posteriormente, a resolução nº 5 estabelece os princípios da proveniência e ordem original como 

marcos teóricos fundamentais para a classificação arquivística, assinalando a inviabilidade de 

sistemas de arranjo artificiais. A terminologia arquivística é o tema da resolução nº 6, onde 

consta o Glosario de términos archivísticos, um conjunto de 23 termos arquivísticos em língua 

espanhola com seus equivalentes em língua portuguesa e inglesa (SCHELLENBERG, 1962b). 

Considerando a falta de pessoal preparado para o trabalho nos arquivos, a resolução nº 7 

recomenda aos governos latino-americanos a instalação de escolas de preparação de arquivistas, 

sugerindo parcerias com organismos como a OEA e UNESCO como um dos facilitadores para 

tal. Sugere-se um currículo para normatizar a formação dos arquivistas latino-americanos, que 

compreende as seguintes disciplinas: 

Quadro 7 – Disciplinas específicas do currículo sugerido na PRIA 

Disciplinas específicas 

Disciplina Conteúdo 
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Arquivologia teórica Princípios arquivísticos. Conceito de arquivo, fundo 

e arquivística. Terminologia. Classes de arquivos. 

Disciplinas e instituições afins. Pessoal: suas 

condições e formação. Organização nacional e 

internacional de arquivos. História dos arquivos 

hispano-americanos e outros. Bibliografia 

arquivística. 

Arquivoeconomia Edificações e instalações internas dos arquivos. 

Fotolaboratório Uso da microfotografia 

Conservação e restauração de documentos Conservação e restauração de documentos 

Ordenação e descrição arquivística Acesso. Classificação. Colocação definitiva dos 

fundos. Descrição: inventários, catálogos, índices, 

guias 

Seleção Avaliação e seleção de documentos. 

Serviço ou utilização do arquivo Relação com os pesquisadores. Empréstimos. 

Exposições. Serviços didáticos. Informação oficial. 

Legislação e regulamentação Legislação e regulamentação. 

Material especial Mapotecas, mapas, audiovisual e etc. 

Fonte: Elaboração do autor com base em Schellenberg (1962b, p.135-138) 

 

Quadro 8 – Disciplinas afins e auxiliares do currículo sugerido na PRIA 

Disciplinas afins (fundamentais) 

Disciplina Conteúdo 

Paleografia hispano-americana Paleografia hispano-americana. 

  

Diplomática Diplomática. 

Instituições ibero-americanas Instituições ibero-americanas. 

Administração contemporânea americana Administração contemporânea americana. 

Disciplinas afins (complementares) 

Disciplina Conteúdo 

História da América. Sugere-se que se siga a coordenação do programa de 

História da América elaborado pela Comissão de 

História do Instituto Panamericano de Geografia e 

História. 

Metodologia histórica Heurística, crítica documental, técnica de pesquisa. 

Ciências auxiliares da História Cronologia, esfragística, genealogia, heráldica, etc., 

hispano-americanas. 

Biblioteconomia, Documentação e Museologia. Biblioteconomia, Documentação e Museologia. 

Disciplinas auxiliares 

Disciplina Conteúdo 

  

Datilografia Datilografia. 

  

 

 Inglês Inglês. 

Fonte: Elaboração do autor com base em Schellenberg (1962b, p.135-138) 

 

Logo após, abordam-se as técnicas descritivas de arquivos na Resolução nº 8, sugerindo-
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se aos arquivos latino-americanos a adoção de uma nova política descritiva de acordo com a 

urgência, respeitando o princípio da descrição coletiva de fundos, suas divisões e subdivisões, 

dando preferência aos conjuntos já organizados de acordo com os princípios da proveniência 

e ordem original. A transcrição de documentos é tema da resolução seguinte, de número 9, 

onde se traçam um conjunto de regras para a normatização dessa prática, e, complementar a 

esta resolução é a de número 20, que propõe uma intensificação de pesquisas sobre a escrita 

pré-colombiana (SCHELLENBERG, 1962b). 

Recomenda-se a publicação de documentos como cedulários reais e outros importantes 

para o estudo da História da América Latina através das resoluções nº 10 e 13. Já as resoluções 

nº 12 e 17 tratam sobre as instalações físicas do arquivo, a primeira constata um estado 

incipiente de microfilmagem de documentos na América Latina e aconselha articulações com 

a OEA e UNESCO para viabilizar projetos que modifiquem essa situação, enquanto a segunda 

aponta a urgência da construção de edifícios apropriados para instituições arquivísticas. 

A legislação arquivística latino-americana é objeto de diretrizes da resolução  n º 14, onde 

se sugere que as novas leis arquivísticas: 1) definam de forma clara o que são fundos e quais 

são os arquivos públicos do país; 2) estipulem os prazos das transferências e recolhimentos; 3) 

concedam aos arquivos nacionais o poder de fiscalização da execução dessas leis; 4) 

estabeleçam depósitos intermediários sob a guarda das instituições arquivísticas; 5) autorizem 

os arquivos nacionais a recolherem documentação privada de significância social; 6) 

mantenham normais liberais para a consulta dos fundos; 7) equiparem a remuneração de 

arquivistas a outros profissionais técnicos e 8) criem organismos para o intercâmbio de 

informações sobre legislação arquivística (SCHELLENBERG, 1962b). 

Em outro momento, na resolução n º16 se constata a paralização do Boletín de Archivos 

do Comitê de Arquivos do IPGH e os participantes se comprometem em procurar meios de 

viabilizar a publicação de periódicos arquivísticos em seus respectivos países. Ademais, as 

resoluções de número 15, 18, 19, 21, 23 e 11 se dedicam a moções administrativas, quais sejam, 

respectivamente: busca-se financiamento dos órgãos associados à Aliança para o Progresso para  

a difusão dos produtos da reunião; solicita-se ajuda ao Arquivo Nacional da Nicarágua; escolhe-

se a sede da próxima reunião como a Guatemala; solicita-se a criação de uma Comissão de 

Arquivos no âmbito do IPGH e se concede votos de reconhecimento, felicitação e simpatia a 

Agustín Millares Carlo, Jorge Garcés, Aurelio Tanodi, Wayne Grover, T.R.Schellenberg e 

Gunnar Mendoza (SCHELLENBERG, 1962b). 

Na medida em que as percepções dos participantes sobre as resoluções finais e sobre a 

reunião como um todo podem variar, cabe destacar algumas destas encontradas na revisão de 
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literatura. Até o momento do encerramento desta pesquisa, foi possível recuperarmos as 

impressões e relatos de dois participantes da Primeira Reunião Interamericana de Arquivos, 

cujo enfoque dos autores é na participação da delegação de seus países, estes são: 

Etchepareborda (1961) e Carrera Stampa (1962), dando ênfase respectivamente à Argentina e 

México. 

Etchepareborda (1961) relata que sua participação na PRIA estava em um itinerário de 

viagens que realizou entre outubro e novembro de 1961 e que compreendia também uma ida à 

Colômbia cujo objetivo era participar do III Congresso Hispano-americano de História.  Em 

Washington, o diretor do Archivo General de la Nación da Argentina destacou a qualidade das 

discussões e das resoluções finais, dentre as quais elegeu a Declaração de Princípios (Resolução 

nº 4) como a mais importante.   

Nesta resolução se estabeleceu o papel dos arquivistas no transcurso de sua prática, dos 

governos em relação aos seus arquivos e da sociedade de uma forma geral, em relação ao uso 

dos arquivos. 
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Figura 4 – Declaração de princípios 

Fonte: Declaración de princípios de la...1961 
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Figura 5 – Tradução da Declaração de Princípios 

 

Declaração de princípios da Primeira Reunião Interamericana sobre Arquivos 

 

Documentos, ambos públicos ou privados são fontes primárias de informação para o progresso político, social e 

econômico de uma nação. Eles constituem uma importante parte do seu patrimônio cultural; 

 

Documentos públicos são propriedade do povo e são administrados pelo governo através de delegação de 

autoridade do povo. Eles não devem ser alienados da custódia pública por ninguém, e, quando considerados inúteis 

eles devem ser eliminados somente com a aprovação das autoridades arquivísticas; 

 

Arquivos são instituições especificamente equipadas para preservar, organizar e manter os documentos de arquivo 

que não são mais necessários para propósitos correntes; 

 

Arquivos desempenham uma missão indispensável para todas as sociedades e a nenhuma outra instituição deverá 

confiada esta missão; 

 

Arquivistas são indivíduos treinados profissionalmente especificamente incumbidos das funções de preservação, 

organização e manutenção de documentos de arquivo, ambos, públicos e privados e em instituições arquivísticas; 

 

Arquivistas devem desempenhar seus deveres de maneira responsável, e não de acordo com predileções pessoais, 

mas de acordo com técnicas profissionais e objetivos da profissão arquivística; 

 

Governos, em relação às instituições arquivísticas tem o dever de provê-las com todos os recursos necessários 

para desempenharem suas funções específicas; 

 

Governos, em relação aos arquivistas têm a responsabilidade de provê-los treinamento e ascensão de sua profissão 

a um nível digno, comensurado a sua missão social; 

 

Cidadãos têm a responsabilidade de demandar dos seus governos que suas instituições arquivísticas e arquivistas 

tenham um desempenho fiel das funções de preservação, organização e manutenção dos acervos arquivísticos, e, 

estender a eles o suporte necessário para o desempenho dessas funções de forma eficiente. 

 

Washington D.C., 26 de outubro de 1961. 

Fonte: Declaración de princípios de la...1961 

 

Etchepareborda (1961) diz que o comitê de seu país desempenhou um papel importante 

nas discussões, sem detalhar as especificidades do contexto arquivístico nacional ou algo além 

do título dos trabalhos apresentados pelos seus conterrâneos. O arquivista argentino conclui seu 

relato afirmando que a reunião “significa um marco positivo e um imponderável avanço em 

matéria arquivística no Continente Americano, que destaca o amadurecimento dos 

conhecimentos alcançados” (ETCHEPAREBORDA, 1961, p.240). 

Carrera Stampa (1962) por seu turno, enxerga uma ressonância continental no evento, 

não somente no âmbito cultural e administrativo como também no político, já que o evento 

contou com participações de diversos atores da OEA e da alta administração pública 
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estadunidense. Na perspectiva do arquivista mexicano, o principal problema que perpassou 

todas as instâncias de debate foi a falta de uma “consciência arquivística” nos governos dos 

países representantes até aquele momento sobre o que constituiria a base de um “arquivo 

moderno”: instalações próprias e adequadas e pessoal devidamente qualificado. 

O autor prossegue detalhando a participação da delegação mexicana. Em 10 de outubro 

de 1961, um dia após a abertura oficial do evento, o comitê do México entregou uma relação 

de seis pontos para guiar os debates que seriam travados em sequência, este documento 

assinalava resumidamente que: 1) É indispensável a constituição de uma associação de 

arquivistas; 2) Que os governos devem criar escolas técnicas com especialidade arquivística; 3) 

Considerando a diversidade territorial, de organização política e administrativa, uma 

sistematização da metodologia arquivística era extremamente desejável; 4) Levando em conta 

a discrepância dos termos técnicos empregados, torna-se necessário elaborar um glossário com 

equivalência entre os termos utilizados em cada país; 5) Até que se publiquem guias e catálogos 

dos arquivos é necessário publicar um diretório geral dos arquivos latino-americanos e 6) 

Constatando-se a carência de legislação sobre a proteção aos documentos de arquivo, o 

congresso deveria propor a urgência de cada país elaborar o seu marco legal dessa matéria 

(CARRERA STAMPA, 1962, p.147-148). 

Carrera Stampa (1962) conclui a sua articulação destacando como frutos principais do 

evento: 1) A declaração de princípios; 2) A apresentação dos trabalhos retratando as 

experiências arquivísticas latino-americanas; 3) O esclarecimento teórico-prático oferecido em 

diversas oportunidades por T.R.Schellenberg e 4) A criação da Associação Latino-Americana 

de Arquivos (ALA) e como complemento desta, o Conselho Interamericano Técnico de 

Arquivos (CITA). 

Se a ALA se consolidaria como principal entidade associativa dos arquivos nas décadas 

seguinte, sendo o primeiro organismo associado ao Internacional Council on Archives (ICA) 

que inicialmente surgiu separadamente deste último (CHACÓN; SILVA, 2016), o mesmo não 

se pode dizer sobre o CITA, cuja extinção não se sabe precisar o momento ou os motivos. 

Contudo, Ulibarri (1964) fornece um detalhe das primeiras atividades do CITA. O autor 

(ULIBARRI, 1964, p.77) afirma que o conselho foi rapidamente organizando, sendo presidido 

por T.R. Schellenberg e quatro vice-presidentes: Jorge Ignacio Rubio Mane (México); José 

Honório Rodrigues (Brasil); Joaquín Pardo (Guatemala) e Gunnar Mendoza (Bolívia), além de 

George Ulibarri (EUA) como secretário geral. Além destes, criaram-se comitês com 

especialistas em diversas áreas da Arquivologia: 
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 Comitê de arranjo: T.R. Schellenberg (EUA); 

 Comitê de programas arquivísticos: Luis M. Rodríguez Morales (Porto Rico); 

 Comitê de treinamento profissional: Aurelio Tanodi (Argentina); 

 Comitê de terminologia: George Ulibarri (EUA); 

 Comitê de técnicas descritivas e guias para fontes históricas: Gunnar Mendoza 

(Bolívia); 

 Comitê de Paleografia e Diplomática: Agustín Millares Carlo 

(Espanha/Venezuela) 

 Comitê de legislação arquivística: Roberto Etchepareborda (Argentina); 

 Comitê de microfilmagem: Luis F. Malaga (Peru) 

 

Os frutos do trabalho do CITA nos três primeiros anos de sua existência são numerosos, 

de acordo com seu secretário geral George Ulibarri (1964, p.77-79): 1) A liberação de uma 

verba pertencente à Rockefeller Foundation para a produção de vários volumes de guias de 

fontes para a História da América Latina, pesquisa conduzida por Mendoza; 2) O patrocínio 

conquistado junto à Ford Foundation para a ida de um especialista em arquivos norte-americano 

ao México; 3) A elaboração de novas legislações arquivísticas na América Latina, citando o 

caso da Bolívia como um exemplo e 4) O aumento no número de associações profissionais de 

arquivistas no continente, das quais destaca aquelas de El Salvador, México e Peru. 

Além disso, ainda de acordo com Ulibarri (1964, p.79), o Conselho Interamericano 

Técnico de Arquivos parece que também dedicava esforços para a implantação de uma escola 

para arquivistas latino-americanos e para a criação de um periódico arquivístico em espanhol, 

que somente iriam aparecer anos depois. O trecho final do texto de Ulibarri (1964) é revelador 

de algum dos motivos pelos quais o Conselho existiu: 

Não está além das possibilidades que essa assistência poderá vir de fundações 

privadas, de organizações interamericanas ou como das já bem conhecidas agências 

designadas como Aliança para o Progresso. Se isso acontecer, os objetivos do 

Conselho Interamericano Técnico de Arquivos deverá ser muito mais fácil de se 

alcançar (ULIBARRI, 1964, p.80). 

 

Se o financiamento de entidades associadas à Aliança para o Progresso seria 

imprescindível para a consecução das atividades do CITA, pode-se afirmar que a conexão da 

PRIA com esta agenda política começou durante a própria reunião de Washington, cuja 

programação de 24 de outubro incluía uma visita dos participantes ao Rose Garden da Casa 

Branca, oportunidade na qual John F. Kennedy, o presidente norte-americano e o administrador 

–chefe do General Services Administration (GSA), Bernard L. Boutin, proferiram os seguintes 
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discursos aos arquivistas latino-americanos: 

 

Figura 6 – Discurso de Bernard L. Boutin na PRIA 

Fonte: Opening remarks..., 1961. 
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Figura 7 – Tradução do discurso de Bernard L. Boutin 

 

 

General Services Administration 

Washington 

 

Office of the Administrator 

 

Comentário de abertura – B.L. Boutin- para a reunião de 24 de outubro de 1961 

 

Senhor presidente, eu estou honrado em apresentar para você os membros da Primeira Reunião Interamericana de 

Arquivos. Essas senhoras e senhores – os arquivistas líderes da América Latina- vieram até Washington a partir 

de nosso convite para discutir seus problemas comuns na administração de arquivos. 

 

Esse seminário tem dado a esses arquivistas a oportunidade de investigar e discutir completamente pela primeira 

vez muitos dos seus problemas profissionais. Mais do que isso, tem dado a oportunidade aos arquivistas da 

América Latina e dos do Estados Unidos de conhecer um ao outro e então formar uma base mútua de compreensão 

e cooperação. 

 

A conferência foi financiada pela Rockefeller Foundation sob um fundo aprovado pelo seu secretário do Estado, 

Dean Rusk, quando este era presidente da fundação. O sucesso da conferência demonstra o que pode ser alcançado 

quando nós trabalhos juntos em uma “Aliança para o Progresso”. 

 

(Dr. Rubio, Diretor do Archivo General de la Nación – México irá agradecer ao presidente em nome do grupo.) 

 

Fonte: Opening Remarks..., 1961. 
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Figura 8 – Discurso de John F. Kennedy na PRIA35 

 

Fonte: Remarks of the President..., 1961. 

 

                                                           
35 Um registro sonoro deste discurso está disponível em: https://www.jfklibrary.org/asset-

viewer/archives/JFKWHA/1961/JFKWHA-053-004/JFKWHA-053-004 (SOUND RECORDING...,1961) 

https://www.jfklibrary.org/asset-viewer/archives/JFKWHA/1961/JFKWHA-053-004/JFKWHA-053-004
https://www.jfklibrary.org/asset-viewer/archives/JFKWHA/1961/JFKWHA-053-004/JFKWHA-053-004
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Figura 9 – Tradução do discurso de John F. Kennedy 

 

Publicação imediata, 24 de outubro, 1961 

Office of the White House Press Secretary 

 

The White House 

 

Comentário do presidente para um grupo de arquivistas latino-americanos que assistiam à Primeira Reunião 

Interamericana de Arquivos 

(No Rose Garden) 

 

Senhoras e senhores, 

 

Eu gostaria de expressar nosso grande prazer e satisfação em tê-los aqui. No prédio do Arquivo aqui em 

Washington vocês provavelmente viram a frase “o passado é o prólogo” e sua habilidade de guardar e tornar 

possível a interpretação do passado, eu penso, irá garantir um futuro mais forte. 

 

Eu estou esperançoso que a reunião melhore as técnicas que todos nós temos para preservar os registros do passado, 

mas também que isso faça mais do que isto, que torne mais possível para vocês e para nós fazer significativo o 

passado de nossos cidadãos do presente. 

 

Não há sentido em ter papéis do passado perfeitamente mantidos a menos que eles tenham impacto nas vidas do 

nosso povo. Eu tenho, por exemplo, sempre sentido que uma das grandes lacunas entre os americanos deste país, 

no seu conhecimento do passado têm sido o conhecimento da influência, e, o desenvolvimento da exploração 

espanhola no século XVI no sudeste dos Estados Unidos, que é uma tremenda história.  

 

Infortunadamente, muitos americanos pensam que a América foi descoberta em 1620 quando os peregrinos vieram 

até o meu Estado e eles esquecem da tremenda aventura do século XVI e começo do XVII no sudoeste e sudeste 

dos Estados Unidos. Mas o que é verdade aqui é verdade em seus próprios países. 

 

O doutor estava me dizendo que no México vocês mantém alguns dos registros de Cortez, e eu tenho certeza que 

ao longo de nossos países estão os mais extraordinários registros de coragem, fortaleza e perseverança – e eu estou 

esperançoso que possamos trazer isto tudo à luz do dia. 

 

 

Fonte: Remarks of the President..., 1961. 
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Tanodi (2009, p.240) assinalou que uma das características da constituição da 

Arquivologia norte-americana são as tentativas de aproximação da comunidade profissional 

arquivística com os chefes do Poder Executivo, lembrando que no ano de 1959, a Society of 

American Archivists (SAA) em cerimônia solene concedeu o título de sócios honorários aos ex-

presidentes Herbet Hoover e Harry Truman pelos seus “eminentes serviços para a economia 

arquivística”. Considerando isso, alguns documentos de arquivo custodiados pela biblioteca 

presidencial de Kennedy são significativos para contextualizarmos a participação de John F. 

Kennedy na Primeira Reunião Interamericana de Arquivos. 

O momento da eleição de Kennedy (1961-1963) marca um conjunto de contínuos 

esforços estadunidenses para o reforço do vínculo com os países latino-americanos, 

imediatamente após assumir, inicia-se o extenso programa de auxílio técnico e financeiro para 

a América Latina intitulado Aliança para o Progresso (SPOHR, 2016). Poucos meses depois, 

também torna-se um marco a aprovação no Congresso do Mutual Educational and Cultural 

Exchange Act também conhecido como Fullbright-Hays Act, lei que reforçaria o envio de 

especialistas, o fornecimento de bolsas de estudo e a concessão de outras “benesses” nos 

assuntos educacionais e culturais como forma de saciar aquilo que Coombs (1964, p.XI) 

denomina como “fome intelectual do mundo”, intimamente atrelada ao desenvolvimento e à 

modernização econômica. 

Em memorando encaminhado em 6 de março de 1961 por Lincoln Gordon (secretário 

do Department of State do governo Kennedy) para Richard Goodwin, um dos conselheiros do 

presidente, Gordon destacou que a constituição da Aliança para o Progresso consistiria em 

investimentos econômicos e sociais nos países mais pobres, especialmente da América Latina, 

diferindo este programa do Plano Marshall implantado por Truman na reconstrução pós-guerra 

da Europa uma vez que a Aliança para o Progresso teria que lidar com “graves desigualdades 

sociais, econômicas e geográficas”, e, para colocar a Aliança em prática já se contava com o 

fundo aprovado pelo American Republics Act (MEMORANDUM...,1961). 

Em agosto do mesmo ano, um telegrama endereçado ao Department of State por algum 

dos seus representantes em Bogotá, relatou os esforços para o fortalecimento do sistema 

interamericano junto à Bolívia e analisou a situação política da América Latina em relação a 

reverberação da Revolução Cubana de 1959. Cita-se a existência de uma “América Latina 

invisível”, analogia do historiador colombiano German Arciniegas para demonstrar a  falta de 

controle que os EUA tinham sobre o fluxo de ideário político no continente latino-americano, 

e assim,  uma revolução de classe média se fazia necessária para o fomento e manutenção das 

relações de cooperação latino-americana, materializando-se em atitudes como a facilitação de 
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empréstimos junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI), financiando-se grandes programas 

de alfabetização, entre outros (TELEGRAM FROM BOGOTA...1961). 

 Nesse último aspecto, destacou-se a necessidade de prover um sistema de educação 

superior de qualidade nos países latino-americanos, sublinhando uma relevância especial no 

campo da Administração Pública, que forneceria pessoal tecnicamente preparado para atuar nos 

governos em prol do desenvolvimento econômico e social. 

Desta forma, pode-se imaginar que o conhecimento técnico sobre a colocação da 

administração de arquivos e da gestão de documentos em marcha desenvolvido pelo NARS se 

tornou um produto a ser oferecido para os demais arquivos da América Latina, que teriam um 

papel nesse cenário político. 

As palavras de Boutin reafirmam o vínculo estabelecido entre a política governamental 

de Kennedy e as fundações filantrópicas associadas às corporações norte-americanas, assim 

como destacam o ineditismo da reunião para os participantes, que a partir dela podiam discutir 

os problemas comuns. Kennedy por seu turno, parece estar preocupado com a interpretação do 

passado a partir dos arquivos, condicionando sua fala também para a lembrança dos laços 

históricos compartilhados na colonização do sudeste dos EUA com a América Latina. 

Contudo, condicionada a esta série de fatores que discutimos ao longo desta seção, para 

mensurar a convergência dos temas tratados na PRIA nas gestões de José Honório Rodrigues e 

Luis Henrique Dias Tavares, é necessário abordamos os atores centrais na organização da 

PRIA, bem como na execução de muitas das recomendações do evento. 

Figura 10 – José Honório Rodrigues e outros participantes da PRIA 
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Fonte: Photograph of...,1961. 

Figura 11 – T.R. Schellenberg, Gunar Mendoza, Aurelio Tanodi e George Ulibarri 

 

Fonte: Dr. T.R. Schellenberg...,1961. 

 

Figura 12 – Discurso de Kennedy para os participantes da PRIA 

Fonte: Visit of...,1961. 
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2.2 ATORES DA PRIMEIRA REUNIÃO INTERAMERICANA DE 

ARQUIVOS 

 

Aqui inverte-se a ordem cronológica dos fatos, apresentando também as contribuições 

pós-evento dos autores selecionados, por um lado porque compreende-se que a execução das 

medidas propostas demandou mais tempo do que os anos imediatamente posteriores à reunião, 

e, por outro,’ para privilegiar um conhecimento panorâmico sobre os teóricos e suas 

correlações com o desenvolvimento arquivístico da América Latina. 

Com métodos e fins estabelecidos, buscaremos as participações dos atores na PRIA 

com a sucessão de eventos posteriores a esta. Desta forma, será construída uma plataforma de 

conhecimentos que é necessária para a avaliação do impacto da PRIA no contexto nacional. 

Diante desses objetivos, sabe-se que Theodore Roosevelt Schellenberg foi um dos 

líderes da instituição arquivística norte-americana da década de 1960 (JONES, 1969); 

(SMITH, 1981), e, em grande medida sua obra foi divulgada a partir da Primeira Reunião 

Interamericana de Arquivos, influenciando a práxis arquivística posterior na América Latina, 

como opinaram Rodrigues (1973); Litton (1971), por exemplo. 

Foi de sua experiência na docência durante o tempo de existência do Archives Institute 

na University of Texas que Schellenberg produziu Draft of a Manual on Archival Descriptive 

Techniques, posteriormente traduzido para língua espanhola como Técnicas descriptivas de 

archivos e distribuída durante a Primeira Reunião Interamericana de Arquivos em 1961 

(HARDESTY, 2007, p.137); (ETCHEPAREBORDA, 1961, p.245).  

Por outro lado, uma aproximação com a América Latina parece também ter sido fruto 

do local do curso de Schellenberg, já que a University of Texas e outras instituições como Texas 

State Historical Association nutriam diversas pesquisas históricas dedicadas a diversos aspectos 

das relações entre os Estados Unidos e a América Latina e Ibérica, como sugeriu Hardesty 

(2007, p.134), o que pode ter influenciado no contato com pesquisadores americanistas e 

arquivistas latino-americanos. 

De qualquer forma, uma evidência mais clara do laço estabelecido por Schellenberg 

com a América Latina no período, é possível de ser vislumbrada ao analisarmos a grande 

quantidade de países latino-americanos que visitou entre 1958-1961, com vistas à análise da 

situação arquivística destes.  

Em que pese a impossibilidade de consultar a totalidade da fontes primárias, o quadro 

de arranjo do arquivo pessoal de Schellenberg recolhido na KSHS é significativo para 
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corroborar este argumento, pois de acordo com este instrumento, constam no arquivo do teórico 

os relatórios das consultorias prestadas a: Trindad e Tobago; Guatemala; Argentina; Bolívia; 

Brasil; Chile; Colômbia; Uruguai e Venezuela (KANSAS HISTORICAL SOCIETY, s.d.), 

assim, à exceção do primeiro e do Uruguai, todos foram participantes da PRIA. 

Disto infere-se que a decisão da quarta reunião de consulta da Comissão de História do 

IPGH incumbiu Schellenberg de levantar a situação arquivística desses países (OPORTO 

ORDOÑEZ; ECHEVERRÍA MOLINA, 2011) para a organização de uma reunião que pudesse 

munir os arquivistas latino-americanos de embasamento teórico-prático para a construção de 

soluções para seus arquivos, de onde pode-se justificar em alguma medida a sequência de visitas 

aos países ao sul do rio Grande (PARDO, 1980). 

Todavia, não é possível afirmar que o mesmo ocorreu no Brasil, já que o prório José 

Honório Rodrigues compôs desde 1959 o comitê ad hoc imbuído da organização da PRIA.  

Contudo, em outro momento, de acordo com Rodrigues (1973), a partir de iniciativa do AN 

brasileiro, a visita de Schellenberg ao Brasil em março 1960 pode ter sido utilizada também 

para o ajuste do evento se compararmos a ida de Schellenberg à Argentina.  

Em função do falecimento de Schellenberg, Tanodi (1970, p.198) rememorou o mês de 

abril de 1960, quando o arquivista norte-americano estendeu sua viagem à capital portenha para 

Córdoba onde “um dos principais objetivos de sua visita era promover e fazer os arranjos para 

a organização de um seminário arquivístico interamericano”. 

Acrescenta-se a essa possibilidade também a opinião de Thomas Pardo (1980), que ao 

analisar as contribuições teóricas de Schellenberg, fruto de suas viagens ao exterior, observou 

que: 

Schellenberg fez uma segunda viagem ao exterior em 1960 quando ele foi à América 

do Sul como um especialista em arquivos sob o International Educational Exchange 

Program. O propósito dessa viagem foi promover a profissão arquivística na América 

do Sul e distribuir literatura arquivística norte-americana em espanhol e português. 

Através do seu trajeto de sete países, Schellenberg ministrou palestras sobre a 

importância dos arquivos, sobre a profissão arquivística e biblioteconômica e sobre a 

história do National Archives. 

A viagem para a América do Sul deu a Schellenberg a oportunidade de promover a 

Primeira Reunião Interamericana de Arquivos. Esse seminário que foi realizado em 

outubro de 1961 em Washington, foi um empreendimento de sucesso. Patrocinado 

pelo National Archives e uma grande quantidade de outras organizações, o seminário 

trouxe 43 arquivistas e historiadores de 17 nações latino-americanas. Durante o 

seminário os participantes organizaram o Conselho Técnico Interamericano de 

Arquivos e desenvolveram uma publicação intitulada Boletín Informativo (PARDO, 

1980, p.21-22). 

 

Em sequência, Pardo (1980, p.22) defende a ideia de que “os produtos tangíveis do 

seminário malmente sobreviveram após a aposentadoria de Schellenberg em 1963”, 

contrapondo isto ao fato de que “esse evento contribuiu significativamente para o crescimento 
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da profissionalização dos arquivistas no hemisfério ocidental”. O que, ressalvando-se o tempo 

da escrita de Pardo (1980), parece uma apreensão superficial da realidade dos arquivos e da 

Arquivologia na América Latina, como pretende-se demonstrar ao perscrutar a trajetória de 

outros participantes da PRIA. 

A despeito disto, os indícios dos motivos da viagem de Schellenberg à América do Sul 

deverão ser mais densamente explorados a partir do momento em que se torne possível a 

consulta às fontes primárias presentes no Arquivo Nacional e na Kansas Historical Society, 

algo obstaculizado pelas condições de acesso aos arquivos durante a pandemia. 

Para discutir as dimensões do papel de Schellenberg na América Latina vale recorrer à 

pesquisa documental de Philip Alexander e Elizabeth Sandanger (1991), The Alienated 

Archivist: T. R. Schellenberg’s Ventures Overseas, 1954-1965, comunicada na Conferência 

Anual da Society of American Archivist em 199136. 

Alexander e Sandanger (1991, p.1-2) afirmam que no período entre 1954 e 1965 

Schellenberg se tornou afastado dos seus colegas e do seu trabalho no NARS, fato que na visão 

dos autores se fundamenta em situações recorrentes de execução de projetos sem prévia 

autorização de seus superiores, bem como por suspeitas de alinhamento ideológico pró-nazi em 

pleno pós-guerra. Nesse quadro, prosseguem Alexander e Sandanger (1991, p.6), a partir de 

1956 o arquivista norte-americano obteve financiamentos pela Rockefeller Foundation para 

viagens aos Arquivos Nacionais da América Latina por intermédio de John Harrison e até 1960 

Schellenberg ministraria 26 aulas, proferiria 3 discursos em rádio e faria 48 visitas a instituições 

culturais entre o Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Colômbia, Venezuela e Brasil. 

Os contínuos esforços de Schellenberg em difundir suas perspectivas teóricas no dito 

“Terceiro Mundo”, permitem-nos perceber os estudos de Alexander e Sandanger (1991, p.8), 

constituem parte de um projeto com talvez mais características particulares do que 

institucionais, o que reforça a ideia de Schellenberg como o principal idealizador e promotor 

da Primeira Reunião Interamericana de Arquivos. 

 Considerando a liderança de Schellenberg no evento, cabe mencionarmos o papel de 

outra participante importante da Primeira Reunião Interamericana de Arquivos; Vicenta Cortés 

Alonso. Não obstante ao fato de ter nascido e iniciado sua carreira como arquivista na Espanha 

                                                           
36 Nosso primeiro contato com um resumo desse artigo se deu através do link 

https://www2.archivists.org/sites/all/files/1987%20(February)%20Archival%20History%20Roundtable%20New

sletter.pdf em 20 de janeiro de 2021, o documento consiste em uma síntese dos trabalhos apresentados nessa edição 

do evento. Posteriormente entramos em contato com a SAA perguntando se os anais dessa conferência foram 

publicados, após resposta negativa, contatamos o professor doutor Philip Alexander através de correio eletrônico 

e este nos enviou o manuscrito original em 05 de fevereiro de 2021. 

https://www2.archivists.org/sites/all/files/1987%20(February)%20Archival%20History%20Roundtable%20Newsletter.pdf
https://www2.archivists.org/sites/all/files/1987%20(February)%20Archival%20History%20Roundtable%20Newsletter.pdf
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(1925-2021) é a partir de 1957 que Vicenta Cortés Alonso começa seu contato com os arquivos 

latino-americanos. Neste ano o governo colombiano a contratou para ministrar um curso para 

os funcionários da Dirección General de Archivos y Bibliotecas, além dessa tarefa, a arquivista 

espanhola produziu o catálogo La Colección de Mapas y Planos del Archivo Nacional de 

Colombia em 1959, e também contribuiu com o Centro de Investigaciones Lingüísticas y 

Etnográficas de la Amazonía Colombiana (LÓPEZ GÓMEZ, 2007, p.14-15); (OPORTO 

ORDOÑEZ, 2015). 

A arquivista valenciana trabalhou com T.R. Schellenberg entre dezembro de 1959 e 

maio de 1960 na condição de bolsista da Organização dos Estados Americanos, cujo projeto 

de pesquisa objetivava o estudo de “técnicas de arquivo nos Estados Unidos”, como sugere 

López Gómez (2007, p.15).  

Certamente Cortés Alonso desponta como uma das autoras que mais abordaram a 

Primeira Reunião Interamericana de Arquivos (1981, 1985, 2007), e dessa forma, é 

interessante observar o que a autora respondeu em uma entrevista recente promovida pela 

Arquivo Geral da Fundación Universidad Nacional de Educación a Distancia da Espanha: 

Entrevistadora – Vicenta, você pode nos dizer a quem e o que recorda 

daquela reunião de Washington onde se reuniram todos os arquivos e você 

como representante espanhola em 1961? 

Vicenta Cortés Alonso – Eu creio que devemos anteceder um pouco mais no 

tempo porque as coisas nos arquivos são muito lentas, isso nós sabemos. Os 

anos 1960 para mim começam no ano de 1957. Isso quer dizer... e antes 

outras reuniões e missões que foram feitas. Eu me pus em contato com a 

América diretamente no ano de 1957-1958, e desde então comecei a 

conhecer qual era a realidade americana. Muito interessante! Foi na 

Colômbia e logo passei para os Estados Unidos e aí foi quando conheci a 

Schellenberg e depois de ter não somente trabalhos, contratos de trabalho, 

mas também bolsas...Quando me dei conta de que eu deveria ativar 

aquilo...E essa reunião não é somente ação de Schellenberg mas também da 

OEA. Na OEA havia um espanhol, como não? Javier Malagón. Eu não posso 

falar de arquivos na América sem citar seu nome. Por quê? Porque na OEA 

ele havia se interessado...Ele era historiador e sabia que se não houvessem 

bons arquivos e bons arquivistas, ele não poderia investigar e trabalhar. E 

então ele, em acordo com Schellenberg e com todos os demais que estavam 

em contato com a OEA, preparam essa reunião. 

Foi, para mim importantíssima porque (você) tem que conhecer aos demais. 

Geralmente nós cremos que... somos aqueles que sempre fazem o melhor, e 

bom, já sabes que não. Que existem pessoas que fazem com menos 

possibilidades e meios e melhor do que nós. Então essa reunião 

significou que todos foram convidados e ajudados a participar. E a 

conhecer aos demais.  

De tal maneira que o mesmo que se falava sobre o Panamá se falava sobre 

os Estados Unidos. Ali a palavra era arquivos. E isso foi tão importante 

porque (haviam) coisas que estavam nascendo e foram fomentadas. Mas 

também se deve pensar que antes disso, alguns países já haviam feito 

coisas. E um deles era o Peru, precisamente. Eu conheci o diretor...E foram 

eles que tanto ajudaram a ALA, a Associação Latino-americana de Arquivos 
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e colocaram ela em marcha. E todo mundo pensava que tinha que participar. 

Isso também ajudou muito a Espanha, da Espanha foram: o diretor do 

Archivo General de Indias, que havia sido meu chefe, José de la Peña y 

Cámara e eu. E logo seguimos ajudando sempre que podíamos. E foram 

muitos anos. Cinquenta anos, não? E...São cinquenta? Cinquenta anos. E 

então em qualquer oportunidade (você) tem que saber o que fazem os 

demais, apreciá-lo, se vale a pena que circule e senão você tem que ir dizer 

para que parem o curso.  Não é ofender a nada, é que todos temos que 

aprender (CORTÉS ALONSO, 2013, s.p., grifo e parênteses nossos) 

 

O excerto de Cortés Alonso é importante para discorrermos sobre dois aspectos 

relacionados à PRIA: 1) o fato de que os países participantes tinham diferentes níveis 

de planificação e organização de seus arquivos, o que permite-nos apontar alguma 

originalidade na dimensão teórico-prática da Arquivologia praticada na América 

Latina já naquela época, e 2) que os produtos da reunião vão muito além das resoluções 

finais e dos manuais distribuídos à época, ações mais duradoras podem ser apontadas 

como tributárias da reunião de Washington. 

 Este último tópico pode ser exemplificado quando analisamos dois 

documentos do arquivo pessoal de Cortés Alonso. O primeiro consiste em uma carta 

escrita por T.R. Schellenberg para a arquivista espanhola pouco tempo depois da 

realização da reunião de Washington, a precisamente 3 de outubro de 1963. 
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Figura 13 – Carta de T.R. Schellenberg para Vicenta Cortés Alonso 

Fonte: Carta...1963 

 

 



73 

 

Figura 14 – Tradução da carta de T.R. Schellenberg para Vicenta Cortés Alonso 

National Archives and Records Service 

Washington, 25, D.C. 

3 de outubro de 1963. 

 

Dr. Vicenta Cortes 

Biblioteca Pública 

Huelva, Espanha. 

 

Querida Dr. Cortés 

Muito obrigado pela sua carta de 27 de setembro. Foi um grande prazer ouvir isto de vindo de 

você.  

Eu estou me aposentando do serviço governamental em 15 de outubro, embora eu planeje 

continuar com certas atividades profissionais. Dentre estas uma é referente à produção dos guias para 

fontes históricas latino-americanas. A Rockefeller Foundation disponibilizou os fundos para a produção 

de tais guias. O projeto a respeito da produção dos guias será dirigido por Dr. Gunnar Mendoza, que está 

vindo até Washington em 1 de novembro deste ano. Ele estará aqui até cerca de 1 de janeiro do próximo 

ano, quando irá se mudar para Austin, Texas, na medida em que o dinheiro para o projeto será alocado 

no Institute of Latin American Studies da University of Texas, agora dirigida por Dr. John P. Harrison. 

Eu fui nomeado o presidente de um comitê consultivo cuja preocupação é a metodologia do projeto e a 

utilização da informação acumulada pelo mesmo. Enquanto Mendoza estiver em Washington eu espero 

trabalhar ao lado dele em seu escritório no National Archives. 

Outro projeto no qual eu estou muito interessado, é para introduzir cursos de treinamento 

arquivístico no currículo de escolas de Biblioteconomia. Para este propósito eu preciso ter disponível 

cópias do meu novo livro-texto sobre arranjo e descrição de documentos público e privados. Uma versão 

em língua portuguesa desse livro apareceu. Ela foi produzida a partir do patrocínio do Arquivo Nacional 

do Brasil. 

Dr. Ulibarri está assistindo às reuniões da Society of American Archivists realizadas em Raleigh, 

North Carolina. Tão logo ele retorne eu irei pedi-lo para que envie cópias dos documentos preparados 

para o Seminário Interamericano, assim que estiverem disponíveis para o Dr. Luis Sanchez Belda. O 

suprimento da maior parte das cópias foi exaurido. 

Quando você for assistir ao Congreso Nacional de Archivos em Sevilha no próximo mês, por 

favor dê o meu cumprimento a todos os arquivistas espanhóis que possam me conhecer. 

Eu estou ansioso para a aposentadoria. Se nada sair dos meus planos em minhas atividades 

profissionais futuras, eu não vou me arrepender muito. Eu espero, de qualquer forma, assistir ao 

Congresso de Arquivistas que será realizado em Bruxelas, Bélgica, no próximo ano. 

Com os sinceros cumprimentos de, 

               T.R. Schellenberg  

Fonte: Carta...1963 
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A carta de T.R.Schellenberg parece atualizar Vicenta Cortés Alonso do que estava sendo 

feito nos Estados Unidos a partir das propostas da Primeira Reunião Interamericana de 

Arquivos, onde o arquivista dá destaque ao fato de que mesmo aposentando-se do NARS, 

continuaria desenvolvendo atividades profissionais relacionadas à PRIA, dentre as quais cita a 

produção de um guia de fontes para a história da América Latina a cargo de Gunnar Mendoza. 

Ocorre, também, uma menção às ações da gestão de José Honório Rodrigues frente ao 

Arquivo Nacional do Brasil quando Schellenberg cita seu interesse em realizar cursos de 

treinamento em administração de arquivos em escolas de Biblioteconomia, e querendo divulgar 

suas ideias cita sua publicação Documentos públicos e privados: arranjo e descrição (1980) 

que primeiramente veio a público em língua portuguesa naquele mesmo ano de 1963 

(CARTA..., 1963). 

Por outro lado, infere-se ainda a partir desta correspondência, que Schellenberg, como 

um dos principais organizadores da PRIA, tinha intenções em realizar uma segunda edição do 

evento em breve, cujos preparativos estariam a cargo de George Ulibarri, também funcionário 

do NARS. Apesar disto, sabe-se que o evento planejado somente aconteceu entre 24 e 28 de 

julho de 1972 em Washington, a denominada Reunião Técnica sobre o Desenvolvimento de 

Arquivos (Reunión Técnica sobre el Desarrollo de Archivos) (CORTÉS ALONSO, 1981).  

A partir disto temos indícios para perceber a formação de um eixo de cooperação pelos 

arquivos latino-americanos em formação após a realização da Primeira Reunião de Arquivos, 

e, diferentemente do que possa parecer sob uma análise superficial, mais do que uma simples 

transmissão de conhecimentos técnicos, a reunião de Washington também pode ter 

possibilitado uma troca de experiências entre os arquivos participantes, o que criou as bases 

para a produção de um conhecimento teórico-prático original. 

Outro documento que nos auxilia a ilustrar o impacto da PRIA na construção teórico-

prática da Arquivologia na América Latina é a carta recebida por Vicenta Cortés Alonso em 7 

de dezembro de 1972, cujo remetente é Javier Malagón, citado por Cortés Alonso durante sua 

entrevista, que à época ocupava o cargo de diretor do Departamento de Assuntos Culturais da 

OEA:  
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Figura 15 – Carta de Javier Malagón para Vicenta Cortés Alonso 

 

 

 
 

Fonte: Carta...1972 
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Figura 16 –Tradução da carta de Javier Malagón para Vicenta Cortés Alonso 

 

Organización de los Estados Americanos 

Organização dos Estados Americanos 

Organisation des Etats Americains 

Organization of American States 

 

17th Street and Constitution Avenue, N.W. Washington, D.C., 20006 

 

7 de dezembro de 1972 

 

Estimada Vicenta: 

 

Tenho gosto em informa-la que, tendo em conta sua brilhante e eficaz atuação durante os seis meses de 

seu contrato para pôr em marcha nosso Proyecto Multinacional de Desarrollo de Archivos e a crescente 

necessidade de uma estreita colaboração da Secretaría General da OEA com as instituições espanholas que atuam 

neste campo, decidimos lhe nomear como representante do dito Projeto na Espanha, para tudo que se refere a 

arquivos e especialmente no que concerne ao curso sobre Organização e Administração de Arquivos que se levará 

a cabo em breve em Madrid. 

Peço-lhe que nos indique com a maior brevidade possível se aceita esta designação e ao mesmo tempo 

nos informe em que estado se encontram os preparativos para o curso. Os processos dos bolsistas selecionados 

foram enviados em 28 de novembro passado a D. Luis Sánchez Belda para sua revisão, e estamos esperando suas 

notícias a este respeito. 

Na espera de que suas gratas notícias acerca deste assunto que tanto nos interessa, aproveito a 

oportunidade para enviar-lhe uma saudação atenta. 

 

Javier Malagón Barceló 

Diretor, Departamento de Assuntos Culturales 

 

Dra. Vicenta Cortés Alonso 

Gabinete de Documentación, Biblioteca y Archivo 

Ministerio de Educación y Ciencia 

Alcalá 34 

Madrid, Espanha 

 

cc: Sr. Embaixador Observador Permanente da Espanha ante a OEA 

Fonte: Carta...1972 
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Trata-se de um documento que reforça o longo vínculo estabelecido entre os arquivos e 

a Arquivologia latino-americana e espanhola, pois Malagón convida Vicenta Cortés Alonso 

para a direção do Projeto Multinacional de Desenvolvimento de Arquivos, cujo principal 

produto seria o Curso de Organização e Administração de Arquivos em Madrid. 

Ao redigir o prefácio do livro que trata da história do curso madrilenho, Diez años de 

cooperación archivística iberoamericana (CORTÉS ALONSO, 1985), Javier Malagón (1985) 

rememora que diversas reuniões da Comissão de História do IPGH reafirmavam os arquivos 

como fundamento de quaisquer investigações históricas e da boa gestão administrativa. Assim, 

considerando o sucesso da Escola Interamericana de Biblioteconomia de Medellín, na 

Colômbia, inseriu-se o Curso de Organização e Administração de arquivos no programa PEC-

1217 da OEA. 

Este curso funcionou entre 1972-1982 na Escuela de Documentalistas de Madrid, e ao 

longo deste período participaram cerca de 142 alunos de 17 países da América Latina, em sua 

maioria como bolsistas da OEA (CORTÉS ALONSO, 1985).  

Uma das participantes brasileiras foi Clara Goldfarb Padilha Sodré, arquivista da Seção 

de Arquivo Histórico da Divisão de Documentação e Divulgação do Museu Histórico Nacional, 

que registrou em uma crônica a necessidade dos países latino-americanos implantarem arquivos 

intermediários como o de Alcalá de Henares, avaliando positivamente a recente implantação do 

Pré-Arquivo em Brasília (1978), dentre outros aspectos (SODRÉ, 1985). 

Cortés Alonso (1985) salienta de forma geral que um dos efeitos positivos do curso de 

Madrid foi o provimento da formação em administração de arquivos para arquivistas da 

“prática”, já que muitos países da América Latina ainda não detinham de cursos de 

Arquivologia, e, nesse cenário, um curso de poucas semanas de duração conseguiria fornecer 

os elementos básicos para um melhor tratamento dos arquivos aos quais os alunos estavam 

associados. 

Ao passo em que a formação profissional foi um tema debatido durante a PRIA e objeto 

de ações posteriores baseadas nas recomendações do evento, também é possível atribuir um 

levantamento da realidade dos arquivos latino-americanos ao se analisar a participação de 

Gunnar Mendoza, um dos organizadores da reunião. 

Gunnar Mendoza Loza nasceu em 3 de setembro de 1914 na cidade de Uncía, província 

de Bustillos, do departamento de Potosí. Em 1944 foi nomeado diretor do Archivo y Biblioteca 

Nacional, cargo que permaneceu salvo interrupções momentâneas, até sua morte em 1994, 

sendo responsável por grandes transformações na instituição, como a implantação de um 

sistema descritivo, do Manual de las funciones e Reglamento Interno e do desenvolvimento do 
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Programa de Desarrollo del Servicio de Archivos y Documentos Públicos (OPORTO 

ORDOÑEZ, 2004). 

Contudo, o contato de Mendoza com o universo institucional ao redor da Primeira 

Reunião Interamericana de Arquivos somente se iniciaria entre 1958 e 1959, no intervalo de 

tempo no qual obteve uma bolsa da Rockefeller Foundation para estudos arquivísticos e 

bibliográficos nos Estados Unidos. Deste período de pesquisas financiadas pela Rockefeller 

Foundation, o produto final entregue foi um guia de fontes para história da Bolívia e do Alto 

Peru. Também foi nesta estadia nos Estados Unidos que conheceu a Lewis Hanke, que 

indicou-o como um dos organizadores da PRIA (OPORTO ORDÓÑEZ, 2004); (GUNNAR..., 

2014). 

Sob esta condição, coube a Gunnar Mendoza duas importantes tarefas para dar início 

os debates da PRIA: 1) a própria nomeação do evento, inicialmente denominado como 

“seminário interamericano de arquivos” (OPORTO ORDOÑEZ; ECHEVERRÍA MOLINA, 

2011, p.48) e 2) a pesquisa sobre a atual situação dos arquivos latino-americanos, que foi 

publicada com o título de Manual sobre la situación actual de los archivos latino-americanos, 

e apresentada de forma sintética na reunião da SAA em 1964 (MENDOZA, 1965). 

Apesar da diferença de quatro anos entre a coleta de dados e a publicação de sua forma 

resumida no The American Archivist (TAA), o próprio Mendoza pontua que “Nenhuma 

mudança essencial ocorreu desde então, e o retorno (dos questionários) ainda está válido” 

(MENDOZA, 1965, p.503, tradução e parênteses nossos). Dessa forma, cabe salientar alguns 

aspectos da investigação de Mendoza para obtermos uma perspectiva panorâmica sobre os 

arquivos latino-americanos. 

A amostra do estudo do arquivista boliviano consistiu em 28 respostas dos 51 arquivos 

participantes da PRIA, destes 17 eram arquivos nacionais e 11 de outros arquivos.  

Neste universo, tratando-se das instalações dos arquivos, somente 3 detinham de 

edifício apropriado e próprio para suas atividades, 11 tinham sedes separadas somente para 

si, porém não apropriadas, e, 14 estavam alocados em edifícios compartilhados ou alugados. 

Dentre os 28, apenas um possuía dependências completas de fumigação, limpeza, restauração, 

fotografia e gráficas; 6 possuíam somente alguns desses espaços; 11 tinham estantes de metal; 

5 somente estantes de madeira e 12 detinham de ambos os tipos de estantes (MENDOZA, 

1965, p.503-504). 

No âmbito da produção documental e da constituição do acervo dessas instituições, 

Mendoza (1965, p.504) alerta que “a produção de documentos está entrando em uma era de 
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acréscimo acelerado na América Latina como consequência da expansão de atividades”, 

assim, sugere o arquivista boliviano, utilizava-se papel de baixa qualidade na maioria dos 

arquivos consultados. Considerando isto, prossegue Mendoza (1965, p.504-505), percebeu-se 

uma tradição geral nos arquivos latino-americanos em adquirir arquivos privados, e tratando-

se dos documentos públicos em nenhuma das instituições questionadas eram praticadas 

transferências ou recolhimentos regularmente, quadro agravado pela constatação de que 

somente um arquivo dentre os 28 possuía alguma política de descarte. 

Em matéria de arranjo, Gunnar Mendoza (1965, p.505) ressalta uma contrariedade 

histórica interessante. Na medida em que as Ordens do Arquivo Geral das Índias e do Arquivo 

do Vice-reino do México, no começo da década de 1790, sancionaram o princípio da 

proveniência e da ordem original como diretrizes para o arranjo dos documentos, também 

permitiam a interpretação de que era possível um arranjo artificial, por exemplo, a partir da 

divisão de períodos históricos, como por exemplo a divisão do acervo produzido dentro do 

período colonial ou independente dos países latino-americanos. Mais contemporaneamente, a 

pesquisa apresentada por Mendoza constatou que 26 dos 28 arquivos empregavam arranjos 

artificiais, incluindo a criação de seções e/ou coleções “históricas”, compostas de itens 

documentais de diferentes séries e fundos. Este quadro representa para o autor “um desastroso 

desperdício de tempo, esforços e dinheiro, que também pode ser atribuído ao status 

profissional deficiente que é uma consequência de um status econômico deficiente” 

(MENDOZA, 1965, p.505). 

Também nesses contornos eram realizadas as práticas de descrição no universo da 

pesquisa da investigação do arquivista boliviano. Identificou-se que 26 dos 28 arquivos não 

praticavam a descrição coletiva, mas sim de documentos individuais, criando instrumentos de 

pesquisa relacionando pessoas, lugares, assuntos (MENDOZA, 1965, p.505-506). 

O arcabouço legal do fazer arquivístico no panorama fornecido por Mendoza (1965, 

p.505-506), entretanto, apresentou pistas do início de uma transformação no continente. 

Países como Argentina, Brasil37, Bolívia, Cuba e Nicarágua, por exemplo, implantaram nova 

legislações arquivísticas entre 1959-1963, considerando-se também sob este termo os 

regulamentos internos das instituições e serviços arquivísticos pesquisados. 

O “subdesenvolvimento arquivístico”, expressão cunhada por Mendoza (1965), deriva 

majoritariamente do subdesenvolvimento econômico, que em diferentes graus era vivenciado 

                                                           
37 No caso brasileiro especificamente, Mendoza (1965, p.506) parece entender a adoção de um novo Regimento 

pelo Arquivo Nacional em 1958 como uma conquista do campo da legislação arquivística.  
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pelos países latino-americanos, mas também é produto de fatores não econômicos, afinal 

como lembra Mendoza, a então recente pesquisa de Posner (1964) sobre os arquivos estaduais 

norte-americanos também identificou instâncias de subdesenvolvimento arquivístico, não 

relacionáveis com aos aspectos econômicos. Nesse sentido, a instabilidade política provocada 

pela injustiça social que prevalece em maior parte do continente, também é um dos 

catalisadores da situação arquivística. 

Contudo, o autor vislumbra que: 

Nós, arquivistas latino-americanos não devemos sentar calmamente em 

nossas mesas aguardando pela “hora dos arquivos”. Aliás, esse período 

transicional é o melhor para estudar e pôr em execução planos emergenciais 

que antecipem a adoção de soluções econômicas urgentes, e que ao mesmo 

tempo preparem o terreno para reformas mais ambicionas no futuro 

(MENDOZA, 1965, p.505). 

Desta forma, torna-se relevante para os objetivos desta pesquisa conhecer 

outro ator do universo arquivístico responsável por medidas de impacto, 

principalmente no campo da formação profissional, para o desenvolvimento dos 

arquivos latino-americanos: Aurelio Tanodi. 

Aurelio Tanodi nasceu em 1 de setembro de 1914 na cidade de Hum, Croácia. 

Graduou-se em História em 1937, e em sequência começou a trabalhar no Arquivo 

Municipal de Varazdin. Em outro momento, após uma experiência laboral no arquivo 

nacional croata, Tanodi mudou-se para o Vaticano, onde desenvolveu estudos sobre 

História Medieval, Arquivologia e Biblioteconomia na Biblioteca Apostólica do 

Vaticano, simultaneamente ao seu trabalho como bibliotecário na Universidad 

Antoniaum de Roma Média (BUSTOS RUZ, 2017, p.106); (TABOADA CARDOSO, 

2011, p.11). 

Em 1948 o arquivista croata emigra para a Argentina, onde primeiramente atua 

como secretário do Instituto Superior de Estudios Patagónicos até 1953. Neste ano 

Tanodi é convidado para compor o corpo docente da Facultad de Filosofía y 

Humanidades da Universidad Nacional de Córdoba, assumindo as cátedras de 

Diplomática e História Medieval, como afirma Bustos Ruz (2017). 

Um dos primeiros passos para a criação de uma escola para arquivistas na 

Universidad de Córdoba se deu na Primeira Reunião Argentina de Paleografia e 

Neografia, realizada em Córdoba em 1956, organizada pelo Instituto de Estudos 

Americanistas e por Tanodi. No evento foi declarada a necessidade de se formarem 

arquivistas capacitados, e, como solução rápida para este problema foi sugerida a 
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criação de um curso de Arquivologia na Escuela de Bibliotecarios, como lembra o 

próprio Tanodi (2009, p.252). 

Este curso não foi o primeiro com o intuito de formar arquivistas em solo 

argentino, adverte Tanodi (2009, p.251), em 1923 iniciou-se um curso na Universidad 

Nacional de Buenos Aires, mas tal curso não detinha de corpo docente suficientemente 

capacitado e seu currículo era mais dedicado à História e à Literatura do que à 

Arquivologia. Contudo, o curso de Córdoba destacou-se pela longevidade e por sua 

projeção internacional.  

Apesar do início da Escuela anteceder a realização da Primeira Reunião 

Interamericana de Arquivos, pode-se dizer que a participação de Tanodi na reunião de 

Washington pode ter sido responsável pela observação que Raquel Mansilla (2020, 

p.231) fez sobre o período de 1959-1988 de funcionamento do curso: “os vínculos 

estreitos de Tanodi com Schellenberg desde a origem da instituição provocaram que 

suas teorias e bibliografias fossem ensinados desde o início” o que estabeleceu “uma 

forte tendência administrativa”, porém, a “a orientação para os arquivos históricos 

também estava equilibrada, não deixou de se constatar o espaço importante outorgado 

à Paleografia, Diplomática e Cronologia”(RAQUEL MANSILLA, 2020, p.232). 

Posteriormente, o plano de estudos de 1964, afirma Raquel Mansilla (2020, 

p.233) seria muito mais inspirado no que foi proposto durante a Primeira Reunião 

Interamericana de Arquivos. 

Para além da discussão das influências teóricas que perpassaram a escola 

argentina, o papel desta na formação profissional transcenderia os limites do seu país 

na década seguinte a PRIA. Entre 1974-1988, com o patrocínio da OEA a Escuela de 

Archiveros foi transformanda em Centro de Desarrollo de Archivos (CIDA), onde 

ministrava-se uma formação intensiva para arquivistas de toda a América Latina, fato 

possibilitado em grande parte pela concessão de bolsas pela OEA (RAQUEL 

MANSILLA, 2020). 

Precisamente 88% dos alunos do período 1974-1988 foram bolsistas latino-

americanos da OEA, enquanto 12% eram financiados por outras instituições de seus 

países de origem e da Argentina. Nesse quadro, aprovaram-se 71 trabalhos finais da 

disciplina Metodologia e Prática Arquivística, dos quais 33% tratavam sobre 

instrumentos descritivos, 20% sobre etapas do método arquivístico e 47% sobre as 

instituições de trabalho dos bolsistas, o que configura um impacto prático na 
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planificação e/ou organização dos arquivos latino-americanos (RAQUEL 

MANSILLA, 2020, p.232-235). 

A Escuela de Archiveros fundada por Aurelio Tanodi, como sugere Raquel 

Mansilla (2020), tornou-se um centro difusor de arquivistas profissionais na América 

Latina, e a projeção internacional da Escuela parece tributária da rede internacional de 

profissionais e teóricos estabelecidas e fomentadas após 1961.  

No entanto, para investigar o grau de penetração dessa rede de cooperação na 

Arquivologia brasileira, cabe conhecer as trajetórias institucionais do Arquivo 

Nacional e do Arquivo Público do Estado da Bahia, de forma que seja possível 

comparar as medidas das gestões imediatamente anteriores as de José Honório 

Rodrigues e Luís Henrique Dias Tavares, com o possível impacto das discussões da 

PRIA nas instituições arquivísticas brasileiras que foram representadas em 

Washington. 
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3 ARQUIVO NACIONAL E ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA: 

TRAJETÓRIAS 

 

A Primeira Reunião Interamericana de Arquivos, como discutido anteriormente, foi um 

importante encontro técnico-científico da Arquivologia teorizada e praticada na América 

Latina. Eventos desta natureza, conforme Campello (2003, p.60), possibilitam o aprimoramento 

dos trabalhos apresentados, a verticalização das discussões, a apreensão do estado da arte de 

uma área do conhecimento, e oportunizam um canal de comunicação entre os participantes, o 

que possivelmente resultará em novos projetos. Para a reflexão sobre o impacto da PRIA no 

contexto dos arquivos públicos brasileiros que foram representandos no evento, então, cabe 

constatar aspectos políticos, institucionais e teóricos que precederam às inovações 

possivelmente influenciadas pelo ideário teórico-prático construído a partir da reunião. 

Neste sentido, o objetivo dessa seção é compreender as diferentes trajetórias do Arquivo 

Nacional e do Arquivo Público do Estado da Bahia, compreendendo algumas características da 

constituição e desenvolvimento, dando-se ênfase ao período imediatamente anterior à gestão de 

José Honório Rodrigues (1958-1964) e Luis Henrique Dias Tavares (1959-1969), os 

representantes brasileiros na Primeira Reunião Interamericana de Arquivos.  

Adota-se um duplo enfoque neste momento. Realiza-se um sobrevoo no que se refere a 

alguns regimentos das instituições arquivísticas e se descrevem algumas das influências teórico-

históricas na formação e organização dos acervos das instituições. Por outro lado, também põe-

se em perspectiva os cenários nacionais em relação ao contexto do desenvolvimento das 

instituições arquivísticas latino-americanas no período.  

Para tal propósito, nosso aparato metodológico se fundamentou em pesquisas 

bibliográficas e na pesquisa documental, enquanto que a primeira foi realizada principalmente 

a partir dos autores: Castello Branco (1937), Hill (1937, 1945, 1950, 1951, 1952, 1954), Costa 

(1997), Jardim (1999b), Fonseca (2005), Tanodi (2009), Estevão e Fonseca (2010), Santos 

(2010), Venancio (2013), Sousa (2015), Martins (2017), Marques (2019) e outros, já a segunda 

foi executada a partir da leitura dos atos legais relacionados às instituições, bem como a alguns 

relatórios de gestão dos diretores.  

Os relatórios produzidos pelos diretores do Arquivo Nacional foram redigidos junto aos 

ofícios trocados com o Ministério do Império desde 1843, e, a partir de 1874 foram elaborados 

como livretos na própria da instituição (CASTELLO BRANCO, 1937, p.42). No contexto 

latino-americano, a iniciativa de consolidação das atividades executadas pela instituição 
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arquivística sob esta forma documental desponta um pioneirismo por parte do Arquivo Nacional 

brasileiro, como observou Hill (1937, p.543) “o Brasil também é o único arquivo no qual o 

diretor publica um relatório anual regularmente”. Deste modo, os relatórios se tornam peças 

importantes para o entendimento das medidas empreendidas por cada gestão frente ao AN. 

Tratando-se do Arquivo Público do Estado da Bahia, não foi possível consultar os 

relatórios de atividades elaborados pelos diretores da instituição anteriores a Luís Henrique 

Dias Tavares, à exceção do relatório de Francisco Borges de Barros de 1921, entretanto, nossa 

análise se constituirá da pesquisa bibliográfica sobre o APEB, principalmente a partir Silva 

(2006), Matos e Rosado (2013); Matos (2018), Santos (2020) dentre outros autores. 

 

3.1 O CENÁRIO PREDECENTE NO ARQUIVO NACIONAL 

 

Assim, no contexto europeu o movimento pela criação dos arquivos públicos nacionais 

teve impulso no final século XVIII, a partir da Revolução Francesa, do Romantismo europeu e 

do ideal de Estado-nação, o qual influenciou o crescimento de estudos históricos em busca da 

escrita de uma identidade nacional. Nesse cenário, Jardim (1999b) avalia que os arquivos e a 

Arquivologia são constituídos de uma escrita do Estado: 

Se os arquivos configuram uma escrita do Estado, a Arquivologia é um saber de 

Estado. Aquilo que tem sido legitimado internacionalmente como Arquivologia 

permite-nos abordá-la como um saber de Estado. Resultado do Estado europeu do 

século XIX, a literatura da área aponta-nos para uma Arquivologia com forte caráter 

de saber do e para o Estado. A Arquivologia, nesta perspectiva, pode ser interpretada, 

inclusive, como uma das narrativas do Estado europeu e norte-americano (JARDIM, 

1999b, p.47) 

 

Contudo, na medida em que percebemos que as condições sociais e históricas que 

presidiram a construção dos Estados influem diretamente nas formas de instituir arquivos, a 

Arquivologia, a “filha do Estado europeu do século XIX”, nas palavras de Jardim (2015, p.20), 

no bojo da construção de uma racionalidade estatal, de um “saber arquivístico” (FONSECA, 

2005, p.37), constituiu-se no Brasil e na América Latina em um contexto único da necessidade 

de um “conjunto de respostas ao Estado nacional emergente” (JARDIM, 2015, p.20), e na 

mesma medida demonstrou ser influenciada por elementos da interlocução entre Estados no 

sistema político e econômico vigente. 

Um dos principais autores que podem contribuir para situar a formação dos arquivos na 

América Latina é o historiador e arquivista Roscoe Hill38. O teórico percorreu diversos arquivos 

                                                           
38Roscoe Hill (1880-1960) era professor de História e foi um dos primeiros arquivistas do Arquivo Nacional dos 

Estados unidos, sendo um reconhecido especialista nos arquivos latino-americanos, também se dedicou à 
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latino-americanos a partir dos anos 1930 (HILL, 1937) e compilou diversas informações 

posteriormente (HILL, 1945), publicando atualizações sobre as instituições arquivísticas até 

meados da década de 1950 (HILL, 1950, 1951, 1952, 1954). 

As instituições arquivísticas latino-americanas, diz-nos Hill (1945, p.XI), destacam-se 

principalmente pela antiguidade de sua criação, muitos países já no século XIX contavam com 

atos de criação de arquivos nacionais. Nessa lista se incluem: Argentina (1821), México (1823), 

Bolívia (1825), Brasil (1838), Cuba (1841), Haiti (1860), Colômbia (1868), Paraguai (1871), 

Honduras (1880), Costa Rica (1881), República Dominicana (1884) e Nicarágua (1896). Outros 

países como Panamá (1912), Venezuela (1914), Peru (1919), Chile (1927), Uruguai (1927), 

Guatemala (1937) e Equador (1938), instituíram seus arquivos nacionais na primeira metade 

do século seguinte. 

No Brasil, apesar da criação do Arquivo Público do Império configurar como um marco 

na história arquivística brasileira, podemos ilustrar outros exemplos anteriores relacionados à 

preocupação com a conservação e organização dos documentos produzidos no curso das 

atividades da administração portuguesa no Brasil. Após a chegada da família real portuguesa 

no Brasil cria-se, a partir do Decreto sem número de 7 de abril de 1808, o Real Arquivo Militar 

e se propõe um regimento para este organismo. Dentre as incumbências previstas para o arquivo 

militar, dispunha-se sobre: 

Em primeiro logar: será o principal objecto do Archivo conservar em bom estado 

todas as cartas geraes e particulares, geographicas, ou topographicas de todo o 

Brazil e mais Domínios Ultramarinos que por inventario se lhe mandam entregar e 

de que dará conta em todo o tempo o Engenheiro Director e mais empregados no 

Archivo, igualmente conservará e guardará todas as mais cartas maritimas e roteiros 

que possam ser- lhe confiados pela Repartição da Marinha. [...] (BRASIL, 1808, grifo 

nosso). 

 

Entretanto, a efetiva criação de uma instituição com o dever da custódia dos documentos 

públicos findos, condiciona-se, de acordo com Costa (1997, p.22), a partir do fortalecimento do 

ideal do Estado Nacional brasileiro, onde objetivava-se a criação de tradições, de uma história 

oficial para emoldurar a construção identitária dos povos. 

 Na América Latina esse movimento foi acompanhado pelos esforços emancipatórios ao 

longo de todo continente, e, consubstanciando-se de forma distinta do resto da região 

(BETHELL, 2010), a independência e o estabelecimento do Estado brasileiro acompanharam 

o predomínio de uma influência cultural europeia, convergindo na sinalização da relevância de 

um arquivo público como as constituições do Velho Mundo apregoavam no início do século 

XIX (PORTELLA, 1876). 

                                                           
classificação e descrição (CARDOZO, 1947); (CLAUSSEN, 1961). 
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A criação do Arquivo Público do Império já era prevista no artigo 70, capítulo VI, da 

Constituição promulgada em 1824, onde estipulou-se a incumbência da guarda das leis 

assinadas pelo imperador e que fossem de conhecimento do Secretário de Estado (COSTA, 

1997, p.24). Contudo, apenas em 1838 seria efetivada a criação da instituição arquivística 

imperial, o que Tanodi (2009, p.137) acredita ser fruto dos acontecimentos posteriores à 

independência, assim, “as lutas políticas continuaram. A grave situação interna, motins e golpes 

de Estado incidiram continuamente sobre a estabilidade política do Brasil”, fenômeno este que 

se agravou com a abdicação de Dom Pedro I e o seu retorno à Portugal, deste modo, entre 1831 

e 1840, o país foi governado por uma regência provisória, já que Dom Pedro II contava com 

apenas cinco anos de idade. 

Nesse cenário, na tessitura do ideal de uma memória nacional, percebe-se um objetivo 

comum dividido entre o Arquivo Público do Império e o Instituto Histórico e Geográfico 

(IHGB). A constituição dos acervos dessas instituições refletiram, contudo, graus de relevância 

distintos ao longo do século XIX (COSTA, 1997, p.26). 

Enquanto o Império patrocina a ida de Francisco Adolfo Varnhagen até o Arquivo da 

Torre do Tombo em Portugal para a coleta de documentos considerados importantes para a 

história do país (COSTA, 1997, p.30), fica registrada nos relatórios oficiais dos diretores do 

Arquivo Público do Império, repetidas vezes, a resistência das secretarias assentadas no Rio de 

Janeiro em aceitar o recolhimento de seus arquivos (CASTELLO BRANCO, 1937); 

(RODRIGUES, 1959, p.20). 

Nesse quadro, um dos primeiros marcos legais da instituição arquivística imperial se dá 

através do Decreto nº 2.541, de 3 de março de 1860, que institui um novo Regulamento, no qual 

a conservação sob “classificação sistemática” dos documentos oriundos do direito público, da 

legislação, da administração e da história e geografia brasileira seriam desenhados como função 

primordial do arquivo (CASTELLO BRANCO, 1937, p.325-333). 

Uma das características principais deste Regulamento é demarcar o início da 

normatização na aquisição dos documentos, prevendo-se a coleta dos documentos das 

províncias através de delegados designados para tal função, e, não obstante, concede autoridade 

para a comunicação entre o diretor do arquivo e os presidentes das províncias para a obtenção 

dos documentos. A eficácia de tais medidas, porém, como ressaltou Pandiá H. Tautphoeus 

Castello Branco (1937, p.13) foi ofuscada: 

Com a subseqüente creação dos Arquivos e Institutos Históricos em todas as unidades 

da Federação, e principalmente depois do advento do regime republicano, com o 

sentimento mais vivo da autonomia dos Estados, tais dispositivos tornaram-se letra 

morta [...] 
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Em que pese tais questões, uma gestão relevante para o desenvolvimento institucional 

do Arquivo Nacional no século XIX foi a de Joaquim Pires Machado Portella (1873-1899), o 

qual Hill (1945, p.20) caracteriza como “seu verdadeiro criador”. Durante a condução de 

Machado Portella no AN foram aprovados dois regulamentos, respectivamente em 1876 e 1893, 

e ambos estipulam uma periodicidade no recolhimento dos documentos e nas diretrizes gerais 

de classificação, que dali em diante passam a ser conduzidas por um plano de classificação 

elaborado por Portella a partir de influências francesas (ESTEVÃO; FONSECA, 2010). Para 

além disso, também se inicia “uma tímida política de consulta” a partir da autorização do 

diretor, como diz Costa (1997, p.23), e a sugestão de um curso de Diplomática no Arquivo, do 

qual não se pode comprovar a realização (CASTELLO BRANCO, 1937, p.335-351); (SOUSA, 

2015). 

Contudo, mudanças significativas passam a ocorrer a partir do Regulamento de 1893. 

Expande-se o quadro de funcionários da instituição e o escopo de atuação do Arquivo, que 

agora também recolheria os documentos concernentes aos privilégios industriais (BRASIL, 

1893). 

Na avaliação de Venancio (2013, p.62), “de maneira geral, o primeiro regulamento 

republicano reproduziu boa parte das orientações herdadas da legislação monárquica”, contudo, 

prossegue o autor “ao se compararem os dois documentos, destaca-se a intenção de perenizar a 

memória republicana”, que se consubstanciava no destaque dado ao arquivamento do original 

da Constituição republicana de 1891. 

É interessante notar que Machado Portella demonstrava alguma preocupação com a 

normatização dos métodos de tratamento técnico e conservação dos documentos públicos nos 

arquivos provinciais, como cita em seu relatório de 1884: 

[...] Estas considerações me levam a suggerir mui respeitosamente a lembrança de 

influir o Governo efficazmente para que os Presidentes de Provincia procurem dar 

systematica organização aos archivos das respectivas Secretarias sob razoavel 

methodo de classificação e regimen, para cujo plano poderia o mesmo Governo 

insinuar-lhes as bases; cumprindo sobretudo que nas ditas Secretarias sejam 

catalogados com as precisas individuações os antigos manuscriptos e livros de 

registro, e conservador com maior cuidado (PORTELLA, 1884, p.20) 

 

Compreender a posição do Arquivo Nacional na administração pública também é 

possível ao estudarmos as perspectivas de outras instituições arquivísticas na América Latina. 

De uma forma geral, a partir da análise de autores que levantaram o histórico, regulação, arranjo 

e descrição dos arquivos latino-americanos até a década de 1940 (HILL, 1945); (CASTELLO 

ZAVALLA, 1947), perfaz-se um quadro geral, tomando-se as ressalvas necessárias, no qual a 

maior parte dos arquivos ao sul do Rio Grande demonstravam dificuldades na constituição do 
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seus acervos, da precariedade de instrumentos legais, assim como da falta de pessoal 

especializado. 

No Brasil, alguns esforços para mudar esta situação foram feitos durante as décadas de 

1910-1930. Alcebíades Estevão Furtado (1910-1915) assume a direção do arquivo Nacional 

após os momentos iniciais da implantação do novo Regulamento aprovado através do Decreto 

nº 9197 de 9 de dezembro de 1911 (BRASIL, 1911). 

O Regulamento de 1911, aprovado durante a gestão de Furtado, destaca-se sobretudo 

pelo aumento nas dificuldades para a concessão de acesso aos documentos, que diferentemente 

do Regulamento anterior, agora só viabilizava a consulta em um dia da semana através 

autorização do diretor. Tratando-se de classificação, ficou estabelecida que seria feita a partir 

de matérias, e, dentro das matérias, a partir das divisões historiográficas Brasil-Colônia, Brasil-

Império e Brasil-República (BRASIL, 1911).  

Obtemos indícios de que Furtado (1913, p.8) encaminhou um projeto para o Curso de 

Diplomática no ano anterior, e, até o momento da publicação de seu relatório, tal pleito ainda 

estava sem resposta.  

Posteriormente, no centenário da independência do Brasil, a principal instituição 

arquivística do país começa a ser dirigida por João Alcides Bezerra Cavalcanti (1922-1938), 

que por ocasião da supracitada efeméride conduz um programa de estudos históricos 

(ESTEVÃO; FONSECA, 2010, p.98).  

O grande marco legal que ocorre durante a administração de Alcides Bezerra é a 

aprovação do novo Regulamento através do Decreto nº 16.036, de 14 de Maio de 1923. A 

definição do papel, da forma de aquisição e classificação dos documentos seguem as linhas 

gerais que foram se estabelecendo a partir de 1876, mas é sobretudo em matéria de acesso que 

se dá um enfoque, estipulando-se normas precisas que condicionavam a possibilidade de 

consulta aos documentos, tais quais idade mínima, procedimentos necessários e o 

comportamento esperado dos consulentes (BRASIL, 1923). 

Amplia-se o corpo de funcionários da instituição e dá-se relevo para a criação de um 

curso técnico, a ser compartilhado com a Biblioteca Nacional e com o Museu Nacional, 

destinado a formar amanuenses aptos a pleitearem cargos nessas três instituições (BRASIL, 

1923). Tal medida constituiu uma tentativa de superação dos problemas de carência de pessoal 

qualificado no AN. 

Diante disso, interessa-nos para os propósitos desta pesquisa notar o fato que, 

continuadamente, a gestão de Alcides Bezerra estabeleceu contato com instituições 

arquivísticas latino-americanas, principalmente através da permuta de publicações (PEIXOTO, 
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1924, 1927); (CAVALCANTI, 1928, 1930) mas, mais do que isso, o Archivo General de la 

Nación da Argentina parecia despontar como um modelo de instituição arquivística. Ao abordar 

a não realização do Curso Técnico previsto em 1923, Cavalcanti avaliou que: 

 [...] Esse cuidado jamais deve arrefecer se quizermos ter repartição que honre o país 

e não se distancie das congeneres das nações civilizadas. O exemplo a seguir 

encontraremos mesmo em nosso continente, não sendo descabido relembrar que 

Argentina tem uma repartição modelar, a julgar pelas suas numerosas publicações, 

revestidas do mais rigoroso cunho scientifico. Alli tambem funcciona um Instituto de 

investigações historicas, dependente da Universidade de Buenos Aires, o qual é 

modelo no genero e está levando os estudos historicos na republica vizinha a um gráo 

bem subido e digno de imitação (CAVALCANTI, 1930, p.4) 

 

Em que pese a defesa pela criação dos cursos de formação profissional para arquivistas 

durante a gestão de Cavalcanti, entretanto, parece que o arquétipo institucional seguia alinhado 

à vocação do uso do arquivo para as pesquisas históricas à revelia de sua função administrativa. 

Diferentemente de Martins (2017), para quem o Estado Novo (1937-1945) instaura um 

período de grandes dificuldades para os arquivos públicos, Venancio (2013) consegue enxergar 

uma possibilidade da instituição arquivística nacional se beneficiar do movimento de reformas 

iniciado a partir de 1930: 

Como se vê, há progressiva institucionalização do Arquivo Nacional no período 

analisado. Além disso, órgãos da administração pública da Primeira República 

recorrem frequentemente a essa instituição. De certa forma, as condições existentes 

eram bastante propícias para que se multiplicassem os serviços arquivísticos prestados 

pelo Arquivo Nacional, principalmente em fins da década de 1930, quando o Estado 

brasileiro começa a esboçar uma burocracia racional, em termos de meios de ação e 

fins (Weber, 1982, p. 229-282). Contudo, essa ampliação e aumento da importância 

dos serviços arquivísticos esteve longe de ocorrer. (VENANCIO, 2013, p.74) 

 

O esboço da burocracia racional ao qual alude Venancio (2013), tem sua 

consubstanciação naquilo que Wahrlich diz ser um “ciclo de reformas administrativas” (1974, 

p.28) inauguradas com a criação do Departamento de Administração de Pessoal (DASP) em 

1938. O objetivo central do DASP se dava na missão de “modernizar” os métodos de trabalho 

e realizar o planejamento da administração pública. Embora marcante, o DASP neste período 

deu “ênfase na reforma dos meios (atividades de administração geral) mais do que na dos 

próprios fins (atividades substantivas)”, ainda de acordo com Wahrlich (1974, p.28). 

Como destaca Caminha (2014, p.62) o DASP não deteve de o papel de único órgão 

responsável por iniciativas de racionalização da administração pública, citando-se o exemplo 

do Instituto de Organização Racional do Trabalho (IDORT), contudo, entre ambos havia um 

grupo social comum composto pela elite intelectual da época, possuidora de “núcleos de 

expertises diferenciados” e ocupante de cargos de liderança no setor público (RABELO, 2012, 

p.79). 
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Considerando isto, o crescimento da máquina pública executado sob uma tentativa de 

centralização do controle no DASP, então, repercute no aumento do número de atividades 

desempenhadas por toda a administração pública, refletindo-se em iguais proporções na 

produção e acúmulo de documentos de arquivo nos setores de trabalho, sendo o DASP 

provocado a atuar no campo destes arquivos de forma significativa. 

Fonseca e Bezerra (2017, p.446) identificaram uma preocupação natural do DASP com 

os arquivos correntes ou “arquivos dinâmicos”, como denominava-se à época, nas páginas da 

Revista do Serviço Público (RSP), publicada pelo DASP. Para os autores a presença de 

temáticas arquivísticas, contudo, despontava em conjunto com uma inclinação às ideias de 

Documentação otletiana. A preponderância dessa influência teórica aludida por Fonseca e 

Bezerra encontra respaldo no registro de história oral de Luís Simões Lopes, antigo dirigente 

do DASP (1938-1945), intermediado por Suely Braga: 

 

De longa data venho dando prioridade às bibliotecas e aos arquivos. No DASP, criei 

as carreiras de bibliotecário e de arquivista. Regulamentamos os cursos específicos, 

fizemos concursos, mandamos muitos bibliotecários para estudar no estrangeiro. 

Criamos ainda, o Serviço de Intercâmbio de Catalogação (SIC) e o Catálogo Coletivo, 

instrumentos indispensáveis à organização dos sistemas nacionais que, então, 

visávamos (SILVA, 2006, p.116) 

 

Na medida em que fica claro nas palavras de Lopes um enfoque prioritário na 

sistematização de bibliotecas e serviços de documentação, as pesquisas elaboradas por Santos 

(2010, 2018) 39desenham de forma expressiva a frágil demarcação do campo profissional e 

científico entre Arquivologia, Biblioteconomia e Documentação no Brasil deste período, 

quando o ensino formal dependia em grande parte de cursos efêmeros, compartilhados entre as 

três disciplinas, enquanto nas tradições arquivísticas norte-americana e europeia, 

gradativamente estas fronteiras teóricas se consolidavam através de ensino específico e em nível 

universitário (DURANTI, 1993); (BRITTO, 1999); (RODRIGUES, 2006); (BOTTINO, 2014). 

No compasso desss novas configurações, após a morte de Alcides Bezerra, o Arquivo 

Nacional passa a ser liderado por um dos seus diretores mais longevos até então, o professor 

Eugênio Vilhena de Morais (1938-1958).  

Sabe-se que seu sucessor, e, ator fundamental da presente pesquisa, José Honório 

Rodrigues (1959), tece duras críticas à gestão de Morais. A obsolência do Arquivo Nacional 

                                                           
39Santos (2018, p.132-133) esclarece que a partir de 1936 o cuidado dos arquivos se encontrava a cargo de duas 

profissões: do arquivologista e do arquivista, cabendo ao primeiro o planejamento e organização dos arquivos, e, 

ao segundo se estipulava a prestação de auxílio técnico e prático ao arquivologia. 
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insinuada por Rodrigues ao assumir a sua direção, dá-se em grande parte, segundo o próprio, 

devido à falta de comunicação interna entre os funcionários promovida por Morais, que ainda 

de acordo com Rodrigues “era como um chefe todo poderoso” que “tudo concentrava em suas 

mãos, destruindo o espírito de iniciativa” (RODRIGUES, 1959, p.1).  

Eugênio Vilhena de Morais era um historiador cujo rol de temáticas de pesquisa 

frequentemente perpassava por assuntos religiosos e beligerantes sob um pano de fundo 

nacionalista, como nos permite observar a síntese de Ruas (1988, p.236). Sobre o período de 

sua direção no Arquivo Nacional, de acordo com Tarcísio Padilha (1988) era possível vê-lo: 

[...] debruçado em documentos que falavam de um passado glorioso e nobre. Vilhena, 

quando provocado, discorria com inexcedível competência sobre os fastos de nossa 

história, com memória pronta e crítica cerrada a quantos divergirem de sua postura 

hermenêutica (PADILHA, 1988, p.241) 

 

A fala de Padilha (1988) é sugestiva quanto ao uso do cargo e do aparato institucional 

do AN para a execução de pesquisas históricas. Perspectiva que Barbartho (2018) situa em 

relação à gestão de Alcides Bezerra, antecessor de Vilhena de Morais quando afirma que: 

Bezerra buscava para ela um lugar social de protagonismo na produção do 

conhecimento e na proteção da memória nacional, enquanto Vilhena a percebia como 

um “centro de atividade técnica”, inserindo-se como agente passivo diante das 

demandas. No entanto, cabe destacar que ambos partilhavam da percepção de ser o 

Arquivo Nacional um arquivo histórico em sua essência. (BARBATHO, 2018, p.180) 

 

Não obstante a isto, no plano internacional, as constantes atualizações sobre a gestão 

dos arquivos nacionais latino-americanos assinadas por Hill durante o mandato de Morais 

(HILL, 1945, 1950, 1951, 1952, 1954) se avolumam na ausência de informações sobre a 

condução das atividades do Arquivo Nacional brasileiro. Para reforçar a abrangência e 

profundidade da análise do historiador e arquivista norte americano, vale considerarmos alguns 

aspectos levantados por ele relacionados à forma como outros arquivos, latino-americanos e 

brasileiros, destacavam-se internacionalmente. 

Na compilação de informações relativas ao período 1948-1949, diz-nos Roscoe Hill que 

um dos grandes problemas do que denomina como Arquivologia latino-americana é o precário 

preparo técnico de pessoal nos arquivos, e nesta direção, afirma que: 

[...] por causa da influência do Arquivo Nacional de Washington e pelo programa de 

relações culturais do governo dos Estados Unidos relacionado aos arquivos, mais 

atenção tem sido dada ao treinamento de arquivistas. Somente poucos países tem 

instalações modernas e adequadas para os seus arquivos, mas na maioria das 

repúblicas o problema tem recebido uma atenção crescente (HILL, 1950, p.115). 

 

Um dos exemplos da execução do programa de relações culturais, ao qual se refere Hill, 

no campo dos arquivos, foi a participação de Héctor Quesada, diretor do Archivo General de la 
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Nación da Argentina, em um programa de treinamento promovido pelo Department of State, 

no qual Quesada passou oito meses no National Archives and Records Service de Washington, 

aprendendo técnicas de conservação e estudando documentos relativos às relações argentino-

estadunidenses (HILL, 1950, p.117). Outros representantes de arquivos latino-americanos 

foram Manuel Carrera Stampa (México), Juan Eyzaguirre Escobar (Chile), Mario López Feliú 

(Cuba), Ellar Dunbar Temple (Peru), Luis Gonzalo Patrizi (Venezuela), Atilio Giacosa Bertoli 

(Uruguai), Ana Rueda Briceño (Colômbia) e outros (HILL, 1950, p.137). 

Posteriormente, Roscoe Hill (1951, p.153) avalia o período 1949-1950 e cita a criação 

do Conselho Internacional de Arquivos no bojo da UNESCO em 1950, que, apesar de contar 

com a representação de Jiménez Rueda (México) e Héctor García Chuecos (Venezuela), não 

tratou das especificidades dos arquivos latino-americanos. O biênio subsequente (1950-1951) 

registra a permanência da falta de informações atualizadas sobre o Arquivo Nacional do Brasil. 

Não obstante a isto, Hill (1952, p.478) parece bem informado sobre as principais atividades e 

publicações realizadas pelo: Arquivo Geral da Prefeitura do Rio de Janeiro, à época dirigido 

por Carlos Alves Pereira; Arquivo Municipal de São Paulo, conduzido por Francisco Pati, e, 

até mesmo pela Biblioteca Nacional, gerida por Eugenio Gomes no período. 

O intervalo de 1951-1953 continua sendo produtivo para a maior parte dos arquivos 

nacionais ao sul do Rio Grande, e, pela primeira vez desde 1948, na análise de Hill, obtemos 

um dado sobre o Arquivo Nacional. Roscoe Hill reporta-se ao breve artigo ilustrado sob a 

assinatura de Vilhena de Morais e publicado no Correio da Manhã do Rio de Janeiro, como se 

vê na figura 17 a seguir (HILL, 1954, p.259). 

Afora a valorização dos tempos imperiais do Arquivo presente no artigo do Vilhena de 

Morais (1953), obtêm-se indícios do arquétipo de instituição arquivística ao qual o diretor 

demonstrava ser favorável através da pesquisa documental de Santos (2018). Tratando-se da 

concepção das carreiras de arquivologista de arquivista pelo DASP, Santos (2018, p.133) atesta 

a crítica do AN no que se refere à pouca experiência exigida para os cargos, bem como na 

defesa de que somente instituições arquivísticas deveriam dispor da carreira de arquivologista. 
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 Figura 17 – Artigo de Eugênio Vilhena de Morais sobre o Arquivo Nacional 

publicado no Correio da Manhã do Rio de Janeiro 

Fonte: Morais (1953, p.3) 

 

Constata-se uma tônica geral de constante instabilidade política que se refletia na 

organização e no papel desempenhado pelo AN, entretanto, sob o prejuízo de empobrecer nossa 

análise é válido destacar outros aspectos em diferentes períodos dos primeiros 120 anos da 

instituição arquivística brasileira. 

Embora previsto desde a primeira Constituição de 1824, o efetivo surgimento do 

Arquivo Público do Império em 1838, como visto, dá-se em um momento de reformas políticas 

e administrativas com vistas à manutenção da coesão nacional, ameaçada, ora pelas oligarquias 

regionais, ora pelo ideal republicano. As três primeiras gestões de Ciro de Brito (1840-1857), 

Pereira Pinto (1860-1869) e Caetano da Silva (1869-1873) começam a diagnosticar uma 

dificuldade no convencimento público das demais repartições no que se refere ao recolhimento 

dos seus papéis findos. Isto posto, vale pontuar que o período (1838-1873) presencia na prática 

2 Regulamentos internos para o Arquivo Público do Império, o de 1838 e 1860, os quais 

começam a se ampliar aos poucos a quantidade de funcionários do Arquivo e as competências 

da instituição. 

Apesar dessas conquistas ajudarem a viabilizar um melhor ritmo de trabalho do Arquivo 

do Império, olhando do ponto de vista interno ao Estado brasileiro, a disputa pela escrita de 
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uma memória nacional e oficial com o IHGB, este constituído primordialmente por membros 

da elite intelectual e do governo à época, certamente pôs em cheque também o desempenho do 

papel de arquivo histórico do Arquivo. 

É sobretudo durante a gestão proativa de Machado Portella (1873-1898) que se 

observam significativos avanços na instituição arquivística. Implantam-se outros dois 

Regulamentos, em 1876 e 1893, os quais inserem a obrigatoriedade e periodicidade do 

recolhimento, as diretrizes gerais da classificação e a previsão de um Curso de Diplomática 

para a melhor consecução dos trabalhos no Arquivo. O advogado pernambucano parece ter 

desempenhado uma boa articulação com outros órgãos da administração públicas, comparando-

se com seus antecessores, pelo fato de conseguir promulgar muitas de suas propostas 

manifestadas em seus relatórios nos dois regulamentos aprovados durante sua gestão. Tal fato 

também se corrobora pela observação de que Machado Portella foi o primeiro diretor do AN a 

se aposentar no cargo, ainda que fosse desafiado a dirigir a instituição na turbulenta transição 

de sistemas de governo. 

Durante os anos iniciais da república brasileira, presenciam-se cinco gestões de curto 

tempo de duração, quais sejam as de: Veloso Rebelo (1899-1902); Bethencourt da Silva (1902-

1910); Alcebíades Furtado (1910-1915); Schumann (1915-1917) e Escragnolle Dória (1917-

1922). É ao longo de 1899-1922 que os recolhimentos acontecem em maior frequência em 

relação ao período anterior, motivando inclusive, a solicitação de parada das aquisições. Ao 

Arquivo Nacional são facultados novos serviços como o de guarda de documentos concernentes 

aos privilégios industriais, auxílio nas discussões de fronteiras e na vulgarização da história 

nacional. São promulgados outros dois regimentos, de 1911 e 1923 que ampliam o número de 

funcionários da instituição, prevêm-se concursos para a nomeação do cargo e se normatiza o 

acesso aos documentos, ainda que na forma a qual era factível na época. 

Alcides Bezerra (1922-1938) inaugura a gestão mais longeva desde Machado Portella 

(1873-1899) na qual figuram na disputa pela escrita da memória oficial as relações com o 

Museu Histórico Nacional e com a Biblioteca Nacional, esta, alvo de repetidas críticas sobre a 

posse de documentos de natureza arquivística. Cavalcanti torna-se um dos grandes advogados 

pela criação do Curso Técnico, que previsto desde o Regulamento de 1923, aparentemente, 

nunca fora posto em prática. 

Também é durante a sua condução frente ao AN que são fortalecidos sobremaneira os 

laços com as instituições arquivísticas latino-americanas, diversas vezes a organização e as 

publicações do Archivo General de la Nación da Argentina são vislumbradas como modelos 

para o AN. Além disto, crescem as relações com outros arquivos nacionais latino-americanos, 
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vinculadas às trocas de publicações. 

A morte de Alcides Bezerra e a sequencial nomeação de Vilhena de Morais (1938-1958) 

parece marcar um longo período de estagnação, que para Venancio (2013): 

Uma das razões do afastamento do Arquivo Nacional em relação à administração 

pública, justamente quando ela se renovava, deveu-se às próprias mudanças internas 

que estavam ocorrendo na instituição arquivística, em razão da crescente adoção de 

um modelo de arquivo histórico (VENANCIO, 2013, p.74) 

 

Ao passo em que a Segunda Guerra (1939-1945) evidencia o embate entre URSS e EUA 

pela hegominia político-econômica do mundo, muitos arquivos latino-americanos parecem ter 

aproveitado o período para manterem relações com outros arquivos e instituições de cultura dos 

Estados Unidos, diferentemente do que aconteceu com o Arquivo Nacional. Schmidt (2012) 

pontua que durante a década de 1950 é perceptível uma “tendência mundial de 

institucionalização do conhecimento”, criam-se instituições associadas a atividades de 

desenvolvimento e fomento da pesquisa científica, como a Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (SBPC) em 1948, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) em 1951, e, neste momento decisivo da estruturação do incentivo público à cultura, 

ciência e tecnologia, não obtemos grandes informações sobre o papel do AN sob condução de 

Vilhena de Morais. 

Ao longo de mais de uma centena de anos, o nascido Arquivo Público do Império e 

posterior Arquivo Nacional foi conduzido por 11 diretores efetivos, os quais mantiveram-se 

subordinados a cerca de nove dezenas de autoridades administrativas superiores no Ministério 

da Justiça, e, em última instância a um imperador e 21 presidentes da república. As mudanças 

regimentais que chegam ao número de 7 têm uma distância temporal entre si de cerca de duas 

décadas, contudo, do regimento de 1923 até o de 1958 implantado por José Honório Rodrigues 

se observa uma demora de 35 anos para a atualização do escopo das funções desempenhadas 

pelo Arquivo.  

Ao passo em que constatamos o cenário institucional do Arquivo Nacional anterior à 

gestão de José Honório, podemos supor a esta altura que sua administração tida como inovadora 

em muitos aspectos e por muitos autores (SANTOS, 2012); (SILVA; ORRICO, 2012); 

(SANTOS; LIMA, 2016); (MARQUES; RODRIGUES, 2017); (MARQUES, 2019), 

possivelmente foi de alguma forma influenciada pela Primeira Reunião Interamericana de 

Arquivos, já que havia uma tendência anterior de dedicação do Arquivo  somente à pesquisa 

histórica.  
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Na medida em que o cenário nacional auxilia à compreensão geral de algumas das 

principais mudanças históricas, teóricas e políticas que presidiram o campo dos arquivos 

brasileiros no período, todavia, torna-se imprescindível dar luz ao arranjo regional dessas 

variáveis na criação, formação e organização do acervo do Arquivo Público do Estado da Bahia, 

outra instituição participante da Primeira Reunião Interamericana de Arquivos. 

 

 3.2 O CENÁRIO PRECEDENTE NO ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

 

A relevância histórica da Bahia perpassa diversos momentos significativos para a 

constituição do Brasil, desde a chegada dos portugueses em 1500, passando pela época na qual 

Salvador tornou-se sede do Governo Geral (1549-1763). Contudo, é essencialmente a partir da 

vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808 que começam a ser criadas instituições 

voltadas para o desenvolvimento científico e cultural da Bahia, das quais podemos citar a 

Faculdade de Medicina da Bahia e a Biblioteca Pública (Livraria Pública) como exemplos 

(TAVARES, 1969, p.111-112). 

A tentativa de centralização do poder durante o Império talvez explique o porquê da 

criação de um arquivo público para a Bahia somente em tempos republicanos, assim, as 

exceções de criação de arquivos públicos estaduais durante o Segundo Reinado (1840-1889) 

são as instituições arquivísticas de São Paulo (1842), Sergipe (1848) e Paraná (1855), conforme 

demonstra a síntese de Matos e Rosado (2012, p.43). Todavia, a investigação a partir dos 

relatórios dos presidentes das províncias promovida por Aldabalde (2010, p.49-50), permite-

nos visualizar nuances da produção documental e da importância dos arquivos na província 

baiana na segunda metade do século XIX, onde apesar de algumas tentativas de centralização 

dos documentos públicos baianos, uma ação efetiva só seria possível após a proclamação da 

República. 

No intuito de levantarmos as principais características do APEB de modo a 

contextualizar aspectos regionais que podem ter influenciado a gestão da instituição 

arquivística, adotamos as menções à repartição em jornais da Bahia também com instrumentos 

provocadores de nossa reflexão, além da pesquisa bibliográfica. 

Assim, Matos e Rosado (2013, p.244) afirmam que desde 1888, o jornalista e político 

Francisco Vicente Vianna pleiteava a criação de um arquivo público baiano em artigos 

veiculados no Diário da Bahia. A repercussão da campanha de Vicente Vianna teve algum 

prestígio em seu meio, como nos indica o relatório do diretor da Biblioteca Pública de 1889, 

que: 
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[...] lembra a necessidade de crear-se um archivo publico provincial, só, ou como uma 

dependencia da Bibliotheca, para n’elle serem recolhidos todos os documentos que se 

possam adquirir em bem da História Patria [...] Esta providencia é tanto mais urgente, 

quanto urge também providenciar sobre a melhor collocação do archivo da Secretaria 

do Governo, segundo bem mostrou o Dr. Francisco Vicente Vianna em artigos que 

publicou com sua assignatura (BIBLIOTECA PÚBLICA..., 1889, p.86) 

 

O que motivou a campanha de Vicente Vianna, dizem-nos Matos e Rosado (2013, 

p.244), foi o fato do médico baiano ter procurado documentos na Secretaria do Governo com o 

intuito de realizar estudos históricos, e, apesar da autorização do secretário, não conseguiu 

concluir a sua busca dada a desorganização que constatou no arquivo da repartição. Prosseguem 

Matos e Rosado (2013, p.244), lembrando da preocupação do deputado Inocêncio Marques de 

Araujo Góes sobre a retirada e remessa dos documentos de órgãos públicos baianos à Biblioteca 

Nacional. 

Neste cenário, apesar da criação do Arquivo estar prevista desde janeiro de 1890, 

estabelece-se seu primeiro Regulamento através de Ato governamental de 21 de outubro do 

mesmo ano, sob a direção de Francisco Vicente Vianna, principal ator na campanha pública 

pela instituição do APEB. O primeiro instrumento legal do Arquivo lhe encarrega de “coligir, 

restaurar, guardar e conservar todos os documentos manuscritos e quaisquer outros papéis 

concernentes à história política, jurídica, legislativa e administrativa da província” (VIANNA 

apud MATOS; ROSADO, 2013, p.245). A operacionalização do primeiro Regulamento do 

APEB se deu através da inventariação dos arquivos da Secretaria de Governo, destacando-se 

funcionários da Assembleia Legislativa para a execução de tal tarefa. (MATOS; ROSADO, 

p.246). 

A partir do estudo produzido por Santos (2020) sobre o primeiro Regulamento, pode-se 

inferir que o marco legal que inaugurou a fundação do Arquivo Público do Estado da Bahia, 

em muitos aspectos se assemelhava ao Regulamento do Arquivo Público do Império de 1876, 

sobre o qual discorremos na subseção anterior. Igualmente, ambos referem-se à incumbência 

da aquisição e classificação sistemática de documentos concernentes à história, geografia, 

legislação e direito público de suas esferas de atuação, e, também de forma equiparada, são 

estipuladas as seções Administrativa, Legislativa, Judiciária e Histórica (MATOS; ROSADO, 

2012, p.47). 

 Pontos de inflexão são perceptíveis entre os Regulamentos da instituição arquivística 

imperial e do APEB, conforme a análise de Santos (2020), por exemplo, a viabilização de 

consultas ao acervo ficavam condicionadas à explícita autorização do governador, ao passo em 

que no Arquivo Público do Império, os consulentes eram obrigados a requerer autorização do 

diretor. De qualquer forma, parece uma tendência do período atrelar o uso dos arquivos à 
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autorização superior. 

Podemos visualizar alguns traços do possível modelo de instituição arquivística que 

Vianna projetava ao analisar sua vida acadêmica. Francisco Vicente Vianna publicou duas 

obras de estudos histórico-geográficos durante sua gestão no APEB, Estudo sobre a origem 

historica dos limites entre Sergipe e Bahia (VIANNA, 1891) e Memória sobre o Estado da 

Bahia (VIANNA, 1893), e em ambas, o autor menciona a utilização dos documentos do recém 

criado Arquivo, levando-nos a crer que sua administração pode ter sido mais focada no papel 

do arquivo em auxiliar os estudos históricos. 

O mote da escrita de uma memória “oficial” para fins identitários se encontrava em voga 

à época, como sugere Silva (2006, p.78): “O advento da República trouxe novo fôlego ao 

projeto de construção da nacionalidade brasileira, agora sob novas bases ideológicas”. Nesse 

quadro, O Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), inicialmente fundado em 1856 e 

refundado em 1894, atuou em muitos momentos junto ao Arquivo Público do Estado da Bahia, 

sendo responsável pela publicação de documentos custodiados pela instituição arquivística 

baiana, motivo pelo qual o IGHB recebia subvenção pública do estado (SILVA, 2006, p.178). 

A sistematização das temáticas abordados na revista do Instituto realizadas por Silva (2006, 

p.128-129), permitem-nos perceber uma íntima relação entre o APEB e o IGHB, haja vista que 

a perspectiva histórica figurava como pauta mais abordada nos artigos publicados entre 1894 e 

1930, especialmente em matéria biográfica, necrológica e memorial. 

Francisco Vicente Vianna falece em 1893 e o sucedem à frente do APEB as gestões de 

Frederico Augusto da Silva Lisboa (1893-1908) e Cassiano Amaro Lopes (1908-1915). Durante 

o período das administrações de Silva Lisboa e Amaro Lopes (1893-1915), é interessante 

observar que o escopo de serviços prestados pelo Arquivo é ampliado, uma vez que em meados 

de outubro 1911, a Revista do Brazil noticia a conclusão do trabalho estatístico das seções 

Judiciária e Administrativa, no qual foram calculadas as taxas de natalidade e mortalidade da 

Bahia (REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA..., 1911, s.p.). 

Também ocorre, durante o período, o uso de documentos do Arquivo Público do Estado 

da Bahia para a resolução de conflitos na definição dos limites geográficos entre a Bahia e o 

Espírito Santo, como assinala a mensagem encaminhada à Assembleia Geral Legislativa do 

Estado da Bahia pelo governador José Joaquim Seabra (1912-1915). O chefe do Executivo 

estadual destacou o especialista Braz do Amaral que conseguiu estabelecer um entendimento 

fundamentado na questão quando: 

[...] reunindo e estudando os numerosos documentos que procurou, ou achou, em Lisboa, nos 

archivos luzitanos, no Rio de Janeiro, onde também esteve em busca de outros, no Archivo 

Nacional, e entre nós, em livros, -cartas, mappas, autos e preciosos manuscriptos de nossos 
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cartórios e do Archivo Publico do Estado (SEABRA, 1914, s.p.) 

 

Apesar deste papel destacado em algumas decisões da administração pública estadual, 

um artigo não assinado do Correio do Brazil: orgam democrata, denuncia as más condições da 

sede do Arquivo, à época compartilhado com a Escola de Belas Artes, e tece críticas à 

importância dada pelo governador para o Arquivo Público quando se diz “Demais, julgamos 

que tem s. Ex. razão: para quem governa do modo por que s. Ex. governou, mais convem que 

não exista archivo de especie alguma, pois assim morrerá em pouco tempo a memoria do 

vândalo que lhe assollou moralmente a própria pátria”. (MENTIRAS OFFICIAES, 1904, s.p.). 

Fracisco Borges de Barros (1915-1935) torna-se o diretor do Arquivo Público do Estado 

da Bahia nas duas décadas subsequentes, tendo a direção mais duradora na instituição até então. 

É durante sua administração que vêm a público os Annaes do Archivo Publico, cuja primeira 

edição data de 1917. Neste anuário institucional são transcritos documentos considerados 

históricos que constam no acervo do APEB, publicação semelhante àquelas que o Arquivo 

Nacional também vinha fazendo à época (HILL, 1945, p.26-30). No primeiro volume da série, 

o diretor do APEB avalia que havia a: 

 

Necessidade das mais palpitantes em nosso Estado era a publicação dos documentos 

historícos, existentes no Archivo Publico, muitos dos quaes reclamavam de ha muito 

tempo o maior zelo e o maior carinho. 

Nos últimos mêz do anno transacto, iniciei, por ordem de S. Ex. o Dr. J. J. Scabra, 

então Governador do Estado, a publicação de dezenas delles no “Diario Official”ao 

mesmo tempo em que os beneficiava e salvava da completa destruição. Não bastava, 

entretanto, a publicação acima mencionada, conforme declarara o mesmo Dr. J. 

Seabra. 

De cada vez que revolvíamos o precioso espolio do velho Archivo, organizado pela 

actividade e intelligencia do seu primeiro Director Francisco Vicente Vianna, 

chegavam ás nossas mãos documentos dos mais importantes, que reclamavam um 

meio mais completo de vulgarização, não só pelo interesse que despertavam, senão 

tambem pelo grande alcance de perpetuidade. Assumindo o Governo do Estado, S. 

Ex. o Dr. Antonio Ferrão Moniz de Aragão, Governador do Estado, e o Dr. Gonçalo 

Moniz, Secretario do Interior, determinaram a confecção dos ≪ANNAES≫a exemplo 

do que se tem feito em outros Estados da Federação Brazileira, e ê assim que hoje 

damos á publicidade o seu primeiro volume (BORGES, 1917, s.p.) 

 

Em que pese a clara valorização da edição de fontes para estudos históricos aludida por 

Borges, cabem parênteses aqui para compreender os anos iniciais de sua condução no APEB. 

Joaquim Seabra, governador efetivo da Bahia durante dois mandatos (1912-1915, 1920-1924), 

mas com influência política no intermédio dos períodos, parece ter mantido uma estreita relação 

com o Arquivo Público. Seu governo caracterizou-se pelo entusiasmo ao federalismo e pelos 

intensos embates políticos com a capital, e assim, Seabra executa um projeto de modernização 

do estado que incluiu a expansão de estradas, a instalação de vias férreas, a construção da 

Imprensa Oficial e de um Tribunal de Contas (SEABRA..., s.d.). 
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O Arquivo parece ter sido utilizado como propulsor de uma noção identitária baiana 

durante o final da década de 1910 e meados dos decênios de 1920 e 1930, e, nesse sentido, o 

projeto provavelmente idealizado por Seabra e correligionários ao APEB, fica claro na medida 

em que o governador Antônio Ferrão Moniz de Aragão afirma em sua Mensagem anual de 

1918, os Annaes como “importante repositorios de alto valor, raros e inéditos até então, que 

virá a prestar grandes serviços aos que se interessam historia patria”. Nas linhas seguintes, 

lamenta a falta de uma sede apropriada para o APEB, o que parece refletir um quadro no qual 

a instituição era gradativamente convidada a prestar novos serviços40, principalmente 

relacionados à edição de fontes, ao auxílio na delimitação de fronteiras e à produção de 

estatísticas, o que todavia, prescindiu de uma maior valorização de suas instalações físicas 

(ARAGÃO, 1918, p.63-64). 

É durante a gestão de Borges de Barros que ocorre a aprovação do segundo Regulamento 

do APEB via Decreto Estadual de nº 2.220 de 26 de junho de 1920. Neste Regulamento, o 

Museu Histórico do Estado da Bahia, que foi criado em 1918, é anexado ao APEB. Se a 

vinculação do Arquivo agora era atrelada à Secretaria do Interior, Justiça e Instrução Pública, 

desligando-se do Gabinete do Governador, suas funções permanecem como a aquisição e 

classificação sistemática dos documentos relativos ao direito público, à legislação, história e 

geografia da Bahia, estes, distribuídos às seções Legislativa, Administrativa, Judiciária e 

Histórica, como analisam Matos e Rosado (2013, p.249). 

Impõe-se uma diretriz de acesso restritiva como no instrumento anterior, onde somente 

os representantes da elite baiana detinham de facilidades para o uso dos documentos públicos 

custodiados pela instituição arquivística, na opinião de Matos e Rosado (2013, p.249-250), que 

concordam com a fala de Martins (2017), que expusemos anteriormente. Matos e Rosado (2013, 

p.250) supõem este fato como produto das tensões histórico-políticas do período, o início do 

governo de Vargas e, em especial, ao Estado Novo (1937-1945), que desenha o Arquivo como 

“guardião da memória que deveria continuar restritivo, a serviço do governo”. 

No relatório anual de atividades apresentado em 23 de dezembro de 1921, o primeiro 

ano de execução do novo Regulamento do APEB, Borges de Barros afirma ter sido destacado 

pelo governador para o a tarefa de estudar os “archivos e museus do norte e sul do Brasil”, com 

a finalidade de obter informações sobre as instações físicas desses órgãos, quando sugere a 

utilização do Palácio Victorina como “Torre do Tombo, constituída do Archivo Publico e 

Museu, podendo ser um dos números das festas do Centenario da Independencia na Bahia, no 

                                                           
40Sabe-se que em meados de 1927, portanto durante a gestão de Borges de Barros, encontrava-se em produção 

um catálogo sobre a História da Agricultura na Bahia. (CALMON, 1927, p.36). 
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anno de 1923” (BARROS, 1921, p.213, grifo do autor). 

Barros (1921, p.215) segue relatando as aquisições feitas a partir de suas viagens, das 

quais pecebemos que a maior parte dos documentos e objetos que entraram na instituição eram 

oriundos de Manaus, Belém e Rio de Janeiro e foram destinados ao Museu e não ao Arquivo. 

Dessa lista podemos destacar: uma ave amazônica; uma pele de jacaré, tacapes de tribos 

indígenas, além dos relatórios do munícipio de Belém, incorporados ao Museu. O diretor 

continua seu relato retratando as instalações da Biblioteca Nacional a qual toma como modelo 

para organização da biblioteca do Arquivo. 

Borges de Barros afirma ter visitado o Arquivo Nacional durante três dias, sendo 

recebido por Escragnolle Dória, oportunidade na qual reforçou seu olhar nas instalações físicas, 

mas não obstante a isto, também avaliou as técnicas empregadas na instituição arquivística 

nacional quando interpõe que “Seu catalogo é perfeito e obedece ao methodo adoptado em 

repartições deste gênero: o numero de pagina, o resumo do assumpto”, advertindo que “E’ o 

mesmo que ha quatro annos adoptei para a catalogação do Archivo Publico deste Estado” 

(BARROS, 1921, p.222). O diretor da instituição arquivística baiana termina sua prestação de 

contas argumentando a favor do que denomina “fundação educativa dos museus”, onde o diretor 

da instituição baiana lamenta que o maior número de visitantes aos museus era representado 

por estrangeiros e diz que a classificação científica dos objetos coligidos seria imprescindível 

para os estudos da Pré-História, Paleontologia, Numismática e Arqueologia (BARROS, 1921, 

p.225). 

Nessa linha de pensamento, Ceravolo (2011, p.191) contextualiza a criação do Arquivo 

Público do Estado da Bahia, bem como do Museu Histórico do Estado, no bojo de um 

movimento que se iniciou em fins do século XIX e permaneceu até idos dos anos 1930, cujo 

intuito era perscrutar uma “essência culta, pela preservação de documentos de valor histórico e 

as “preciosidades” que, bem guardadas, tornavam-no um serviço novo, uma repartição estadual 

“útil”, com alcance para o futuro”, e, este futuro, de acordo com Ferreira Filho (1999, p.241) 

buscavam projetar uma visão europeizada da cultura e sociedades baianas. 

Considerando o que foi levantado até aqui sobre a gestão de Borges de Barros, torna-se 

perceptível um maior destaque, talvez pessoal, talvez institucional, dado ao Museu em relação 

ao Arquivo. Os contornos da gestão deste diretor compreendem também uma nova Constituição 

Estadual, promulgada em 1935, que apesar de não se referir diretamente aos arquivos, ressaltava 

a relevância dos estudos históricos ao passo em que afirma “Art. 95 - Cumpre ao Estado 

promover o desenvolvimento das sciencias, letras e artes, zelar seu patrimonio natural, historico 

e cultural” (BAHIA, 1935, s.p.) o que pode ter influenciado no sucesso das medidas de Borges 
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de Barros. 

Para substituir o posto do diretor do APEB, foi nomeado Alfredo Vieira Pimentel (1935-

1953), que permaneceu na posição por 18 anos. Uma das principais medidas de sua gestão, de 

acordo com a pequisa documental e que nos parece pioneira para época, dá-se em 1948 quando 

instrui a promoção de um Curso de Arquivologia no Arquivo Público do Estado da Bahia, 

acontecimento que foi destacado pelo jornal soteropolitano O momento, como vemos na 

imagem a seguir: 

  

Figura 18 – Curso de Arquivologia promovido pelo APEB em 1948 

Fonte: Curso de Arquivologia...1948, p.2 

 

A iniciativa do curso de Arquivologia do APEB parece um contraponto em relação aos 

esforços pela formação profissional arquivística no âmbito do AN, que só ganharam fulcro após 
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a gestão de José Honório Rodrigues no Arquivo Nacional (SANTOS, 2012); (SANTOS; LIMA, 

2016); (MARQUES; RODRIGUES, 2017); (MARQUES, 2019). As matérias do Curso 

Extraordinário de Arquivologia compreendiam: noções de Diplomática, Arquivologia, 

classificação, catalogação, História, Direito Administrativo e notariado, disciplinas a serem 

ministradas ao longo de 6 meses, onde o público-alvo são os funcionários públicos. 

Ganha destaque internacional, também durante a gestão de Vieira Pimentel, a 

publicação de Resenha de Manuscritos e documentos outros da Secção Histórica do Arquivo 

Público do Estado da Bahia em 1950, que consta nas atualizações coligidas por Hill (1954, 

p.274). O arquivista norte-americano descreve a monografia: uma lista de 1968 volumes de 

documentos que constam no Arquivo relacionados ao período 1591-1889, onde a maior parte 

trata da época imperial brasileira.  

Nos últimos anos de sua gestão é aprovado um novo Regulamento para o APEB, 

oficializado através do Decreto Estadual nº 14.637, de 26 de junho de 1950. O Arquivo 

permanecia subordinado à Secretaria do Interior, Justiça e Instrução Pública. Sobre isso, Matos 

e Rosado (2013, p.250) entendem que há uma revisão do papel da instituição, apesar de não 

serem descaracterizadas as incumbências legadas anteriormente. Mudam-se os termos e as 

funções do APEB passam a ser o recolhimento, custódia, conservação e classificação 

sistemática (MATOS; ROSADO, 2013, p.250).  

O objeto de tais atividades se desloca em prioridade para os “documentos concerentes à 

administração”, sendo seguidos daqueles que “interessem à história e à geografia da Bahia, bem 

como aqueles que o governo determinar”, como se observa a partir de Matos e Rosado (2013, 

p.250). O acesso aos documentos adquire uma tônica menos restritiva, e ainda, propunha-se um 

curso de Arquivologia, que Matos e Rosado (2013, p.250) afirmam ter acontecido ao longo da 

década de 1950 e 1960, levando-nos a apontar que o curso de 1948, que ganhou lume em O 

momento, parece ter se consolidado posteriormente. 

A aprovação do Decreto que institui um Regulamento com uma nova perspectiva para 

o Arquivo Público do Estado da Bahia, ambienta-se, em alguma medida, nas discussões 

travadas por ocasião da constituinte estadual de 1947. Conquanto que esta não faça menção 

alguma direta aos arquivos, percebe-se uma nova abordagem ao que era considerado patrimônio 

histórico à época (BAHIA, 1947), o que pode ter influenciado na formulação de um novo 

regimento para a instituição arquivística estadual. 

Assim, a gestão da instituição arquivística baiana é sucedida nos 6 anos seguintes pelos 

diretores Virgílio Henrique Bandeira (1953) e Mario Augusto de Almeida (1953-1959).  

A instituição criada em 1890, sob os apelos do intelectual Francisco Vicente Vianna, 
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que também foi o seu primeiro diretor, nasce circunscrita à construção da memória do estado 

nos primeiros momentos da República brasileira, instantes de afirmação de uma coesão 

nacional por parte do Rio de Janeiro, mas por outro lado, também serve de ambiente para a 

preservação de uma cultura das elites locais, onde os estudos históricos a partir dos documentos 

custodiados pela institiuição são auxiliares deste intento. 

O primeiro e o segundo instrumentos legais que dispõem sobre as atividades que o 

Arquivo Público do Estado da Bahia deveria desempenhar, isto é, o de 1890 e 1920, são bastante 

semelhantes entre si, instituem como missão principal da instituição a aquisição e classificação 

sistemática, tal qual os Regulamentos do AN nessas épocas, e distribuem as seções do Arquivo 

como a instituição arquivística nacional, a partir das nomenclaturas: Legislativa, 

Administrativa, Histórica e Judiciária. 

Também torna-se um ponto de encontro nas realidades das duas instituições o fato de 

encamparem a criação de museus, principalmente durante as décadas de 1910 e 1920, onde a 

gestão de Borges e Barros empreende um esforço significativo para a constituição do acervo 

museográfico do APEB, que à época também detinha do Museu Histórico da Bahia. As medidas 

de Borges e Barros parecem estar alinhadas com os governos de Joaquim Seabra, notável pelos 

esforços pela modernização do estado à favor de uma maior autonomia regional. Começa-se a 

publicação dos Annaes do Archivo Publico a partir de 1917, amplamente elogiado pelos 

governadores do período, que aludiam a um mérito patriótico a divulgação dos documentos 

históricos mantidos pela instituição arquivística baiana.  

Vieira Pimentel (1935-1953) assume em sequência a Borges Barros e é responsável por 

uma certa projeção do APEB, este destaque se baseia na feitura de um Curso de Arquivologia 

que tivemos indícios que acontecia pelo menos desde 1948 na sede da própria repartição, 

diferentemente do que parte da literatura sobre o histórico da formação profissional arquivística 

vinha apontado, sugerindo que os primeiros esforços haviam sido feitos da década de 1960 por 

José Honório Rodrigues. 

Também é durante esta gestão que obtemos indícios de que o acervo era divulgado 

internacionalmente. Aprova-se o Regulamento de 1950, que nos parece uma significativa 

dissonância em relação à instituição arquivística nacional, que sob a condução de Vilhena de 

Morais no período, ainda encontrava-se com o Regulamento de 1923. O instrumento regulador 

do APEB de 1950 é responsável pela mudança na semântica das funções do órgão, esperava-se 

que este fosse responsável pelo recolhimento e classificação dos “documentos históricos”, mas 

também dá destaque para aqueles oriundos das atividades rotineiras da Administração. De uma 

forma geral, Matos (2018, p.152) traça um perfil dos diretores que passaram pela instituição, e 
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avalia que: 

Dentre os 14 dirigentes do APEB, em 128 anos, predomina a formação na área de 

Ciências Humanas. Um estudou Ciências Médicas, e os demais vieram das Ciências 

Jurídicas e Sociais (3), da História (6), do Jornalismo (1) e do Direito (1). Os outros 

dois eram funcionários públicos, um dos quais ocupou o cargo de arquivista. [...] 

Quanto ao período de gestão de cada Direção do APEB, há que se admitir que uma 

das razões que influíam e influem até hoje, de forma substancial, diz respeito às 

conveniências e aos interesses políticos.Em seguida aparece a formação acadêmica 

Até 1953 as gestões no APEB eram muito longas, variavamentre 15 e 20 anos. Uma 

mesma gestão chegou a permanecer durante a administração de 12 governadores. De 

1953 aos dias atuais, as gestões têm sido menos longas (MATOS, 2018, p.152) 

 

Considerando ambos os contextos, do AN e do APEB, neste momento se pode apontar 

que certamente as trajetórias dessas instituições perfazem rotas distintas de tentativas mais ou 

menos eficientes de consolidação institucional dos arquivos públicos, onde é marcante a 

vocação comum a ambos, de auxiliares à pesquisa histórica no século XIX, a imposição de 

novos serviços a serem prestados pelos arquivos durante a República Velha (1889-1930), e, 

diferentes conduções a partir de então, nesses contornos, cabe então compreender as principais 

medidas que transformaram a administração de arquivos durante o período das gestões de José 

Honório Rodrigues e Luís Henrique Dias Tavares, onde a PRIA e o seu cenário precedente 

emergem como alguns dos fatores que influenciaram inciativas de Rodrigues e Tavares no 

plano de ambos em “modernizar” seus respectivos órgãos. 
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4 ENTRE O RIO DE JANEIRO E SALVADOR: A PARTICIPAÇÃO DA DELEGAÇÃO 

BRASILEIRA E A INFLUÊNCIA DA REUNIÃO NOS CONTEXTOS DE GESTÃO 

 

Após descrever a Primeira Reunião Interamericana de Arquivos de uma forma geral, 

seus atores e discussões centrais, aproximamo-nos das conjunturas pelas quais passavam o 

Arquivo Nacional e o Arquivo Público do Estado da Bahia em períodos anteriores à PRIA, 

reconhecendo frentes de atuação institucionais e características principais de gestões que 

antecederam, respectivamente, José Honório Rodrigues e Luís Henrique Dias Tavares.  

Ao lançar mão deste arcabouço, pretendeu-se obter um retrato fundamentado do quão 

profunda pode ter sido a “modernidade” implantada no AN e APEB, considerando não somente 

as ações empreendidas posteriores à reunião de outubro de 1961, mas levando em conta a 

convergência dos elementos do contexto histórico de realização da PRIA que remontam 

minimamente ao final da década de 1950 e ao crescente interesse do Instituto Pan-Americano 

de Geografia e História em conhecer o estado dos arquivos latino-americanos, para 

consequentemente incrementar seu potencial uso acadêmico, meta intimamente ligada à 

melhoria  geral das condições materiais, políticas e teórico-metodológicas à disposição das 

instituições arquivísticas na América Latina.  

Nesse sentido, o objetivo desta última seção é tecer interpretações sobre o legado que o 

conjunto das variáveis citadas anteriormente exerceu nas gestões das principais instituições 

arquivísticas do Brasil e da Bahia. Para tanto, optou-se pela síntese biográfica de José Honório 

Rodrigues e Luís Henrique Dias Tavares, perpassando também pelo período ulterior à posse 

dos historiadores como diretores do AN e APEB, para após isso refletir sobre a relação dos 

principais logros de Rodrigues e Tavares na modernização das instituições que dirigiam e o 

ambiente antecedente e contemporâneo à PRIA. 

Tal exercício analítico, deu-se sobretudo através da pesquisa bibliográfica e documental. 

Utilizam-se informações disponíveis em veículos de imprensa da época estudada, relatórios de 

atividades das instituições arquivísticas, bem como artigos, dissertações, teses, capítulos de 

livro, conferências, entrevistas e outros registros sobre a vida, obra e realizações de Rodrigues 

e Tavares relacionadas ao escopo traçado.Tratando-se do estudo da gestão de Tavares, uma 
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entrevista concedida pela professora doutora Maria Teresa Navarro de Britto Matos também foi 

uma fonte utilizada para tecer nossas reflexões41 (MATOS, 2021b). 

 

4.1 JOSÉ HONÓRIO RODRIGUES, 1958-1964 

 

Falar sobre José Honório Rodrigues significa dar luz à produção científica e à biografia 

de um dos grandes intelectuais brasileiros do século XX, que de acordo com José Octávio de 

Arruda Mello (1994, p.145), alinha-se com Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, 

Gilberto Freyre, Nelson Werneck Sodré e Celso Furtado como os principais “intérpretes da 

História Contemporânea do Brasil”. Diferentemente dos seus contemporâneos contudo, 

prossegue Mello, Rodrigues fez-se “cem por cento historiador”. 

Dessa forma, os estudos dedicados ao historiador carioca nascido em 1913 se avolumam 

em quantidade e diversidade de óticas empregadas, como observou Luiz Antonio Alberti (2016, 

p.1) o número de leitores da obra honoriana cresceram vertiginosamente nos últimos anos. Em 

consequência disto, não se teve o propósito de extinguir a completude dos complexos olhares 

sobre José Honório Rodrigues, o que constituiria uma monografia por si só, mas sim dar luz a 

aspectos e lacunas no conjunto dessas investigações relacionados ao nosso objeto de pesquisa. 

 Raquel Glezer (1976) desponta como uma das pioneiras no exame das contribuições 

honorianas à História e Historiografia, sua tese intitulada “O fazer e o saber na obra de José 

Honório Rodrigues: um modelo de análise historiográfica” analisou o conteúdo e a repercussão 

das obras do autor em dois volumes, considerando os diferentes contextos históricos 

presenciados por Rodrigues, Glezer (1976, p.83) então opina que entre 1936 e 1955 a escrita 

do teórico permaneceu em um nível descritivo, transformando-se a partir de 1957 em uma  visão 

analítica a partir da segunda edição de “Teoria da História do Brasil”. 

Compreender as catarses sofridas no pensamento de Rodrigues, percebe José Sebastião 

Witter (1987, p.13), torna-se crucial para o entendimento de suas realizações, na medida em 

que “A sua vida ativa, já diplomado por curso superior, é concomitante às grandes 

transformações por que passou o Brasil” argumento que se sustenta na leitura de Witter (1987) 

a partir da percepção de que quando:  

                                                           
41 A entrevista na íntegra consta no Apêndice A desta dissertação. 
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Terminava seu curso de Direito, em 1937, no mesmo ano em que um Golpe de Estado 

"legitimava" o Estado Novo e confirmava Getúlio Vargas no supremo comando da 

Nação brasileira. Viveu, portanto, corno servidor público e professor, que se 

distinguia como jornalista, as alterações sociais e econômicas, internamente 

vinculadas pelas novas orientações político-sociais e externamente imposta pela 2ª 

Guerra Mundial. Vivenciou as mudanças democráticas, conquistadas através do 

fortalecimento das nossas instituições com a Constituição de 1946. O processo de 

redemocratização, o 2º Governo de Getúlio Vargas, que deposto voltou eleito pelo 

povo, envolveu-o como homem em amadurecimento. Viu a morte de Getúlio Vargas, 

acompanhou a política de desenvolvimento de Juscelino Kubitschek, participou da 

vertiginosa ascensão de Jânio Quadros e foi colhido pela renúncia inesperada do 

político de Mato Grosso e vivenciou a curta euforia de João Goulart e do "Janguismo", 

traídos e depostos por mais um golpe, que acompanharia sempre angustiado, desde a 

subida ao poder dos militares, que dominaram o Brasil de 1964 a 1985, quando 

surgiria a "Nova República", que também iria decepcioná-lo e, mais uma vez, 

angustiá-lo (WITTER, 1987, p.13). 

 

Imerso em tais contextos,  considerando a sinalização da mudança de teor indicada por 

Glezer (1976), sabe-se que  a partir do fim da década de 1950 José Honório defenderia uma 

posição da história combatente, que na perspectiva sintetizada por Riolando Azzi (1978, p.137) 

se situava especialmente “no mundo subdesenvolvido e em desenvolvimento”, onde “não se 

quer o combate total, mas simplesmente intelectual, e não se engaja, nem se compromete com 

os valores da sociedade dominante do Ocidente”, dessa forma ajudando “a vitória das forças 

novas, sem compressão totalitária e preservando o sistema democrático”. 

Ao passo em que análises mais aprofundadas sobre as influências e interpretações 

próprias de Rodrigues em matérias históricas e historiográficas são presentes em Octávio 

(1987); Iglésias (1988); Motta (1988); Stein (1988); Guimarães (2005); Abreu (2011); Alves 

Junior (2011); Freixo (2011; 2013; 2014; 2014-2015); Bethell (2013); Tavares (2013); Uhiara 

(2014); Alberti (2016); Van Kan Saad (2016); Gaio (2018) e Oliveira (2018), vale salientar o 

efeito da dimensão institucional que perpassou a vida e logros de José Honório Rodrigues no 

serviço público brasileiro, afinal, como assinalou Glezer (1976): 

Sabemos que ele iniciou e desenvolveu sua carreira de historiador, pelo menos de 

1936 a 1964, dentro de instituições oficiais de cultura, servindo a diferentes 

governos. Além disso, representou a história nacional em diversos encontros 

internacionais, por escolha oficial. No período em que exerceu cargos públicos toda 

sua produção, publicada por estas instituições, manteve-se no nível descritivo. Sob 

este aspecto podemos considerá-lo como um historiador “oficial”, no sentido de que 

mantém a forma tradicional e a versão oficial da história, abstendo-se de demonstrar 

sua individualidade. Sabemos que sua obra nunca foi encomendada com a finalidade 

de exaltar esta ou aquela figura pública, mas mesmo assim, sua prática de historiador, 

pelo menos nesta instância, força sua colocação na citada categoria, sem caráter 

ofensivo (GLEZER, 1976, p.89, grifo nosso) 
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Não obstante aos inestimáveis aportes de Rodrigues para suas diversas frentes de 

atuação profissional, é imperativo reconhecer as contradições de José Honório enquanto um 

intelectual do seu tempo, esforço analítico este que representará um passo importante para aferir 

a convergência do contexto organizativo da Primeira Reunião Interamericana de Arquivos, suas 

discussões e o empreendimento “modernizante” do diretor do Arquivo Nacional entre 1958 e 

1964. 

Enquanto que a reunião realizada em outubro de 1961 em Washington se viabilizou em 

termos orçamentários principalmente a partir do patrocínio da Rockefeller Foundation, a 

relação do diretor da instituição arquivística brasileira com a referida organização remonta pelo 

menos quase vinte anos anteriores. Em uma entrevista concedida a John D. Wirth e Thomas 

Lyle Whigham publicada na The Hispanic American Historical Review em maio de 1984, 

Rodrigues revela que 

[...] minha educação – e eu gostaria de enfatizar isso – foi uma educação anglo-

americana. Isto foi muito diferente do treinamento de outros professores brasileiros 

da minha geração, a maioria deles estiveram sob influência francesa, isso quando eles 

não eram diretamente treinados pelos franceses (RODRIGUES, 1984, p.220). 

O historiador do Rio de Janeiro refere-se aos momentos iniciais de sua formação 

profissional, quando por intermédio de William Berrien, diretor de Humanidades da 

Rockefeller Foundation foi viabilizado a Rodrigues, então auxiliar técnico de Sérgio Buarque 

de Holanda no Instituto Nacional do Livro (INL)42, uma bolsa de estudos nos Estados Unidos 

por esta fundação.  

Todavia, Freixo (2014-2015, p.58) enfatiza que “esse convite não era exclusividade sua” 

já que na mesma viagem também acompanharam Rodrigues: Mattoso Câmara e José do Prado 

Valadares, respectivamente, um filólogo e um especialista em museus, além disso, prossegue 

Freixo (2014-2015), tal caso soma-se a outros intercâmbios entre intelectuais brasileiros e 

norte-americanos da época aos quais Gilberto Freyre, Robert C. Smith, Lewis Hanke, Charles 

C. Cole, William Berrien e Rubens Borba de Moraes participaram, de modo que é reforçado 

um caráter de especialização da elite intelectual, que ao conhecer o que havia de melhor no 

mundo no âmbito da investigação acadêmica e das instituições de cultura perfazia “uma sólida 

e bastante duradoura rede intelectual, internacional e interinstitucional”, cujos principais 

                                                           
42 Sucessor do Instituto Cairú, criado a partir do Decreto-lei nº 93, de 21 de dezembro de 1937 com os objetivos 

de: organizar e publicar a Enciclopédia Brasileira e o Dicionário da Língua Nacional; editar obras raras ou 

preciosas de interesse para a cultura nacional; promover as medidas necessárias para aumentar, melhorar e baratear 

a edição de livros no país e incentivar a organização e auxiliar a manutenção de bibliotecas públicas em todo o 

território nacional. Funcionava no mesmo edifício da Biblioteca Nacional (BRASIL, 1937). 
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agentes seriam a Rockefeller Foundation, a Universidade de Columbia, a Biblioteca Nacional 

e Library of Congress, pontua Freixo (2014-2015, p.58). 

O sistema de intelectuais do qual Rodrigues participava, diz Freixo (2014-2015, p.61), 

apresentava características dinâmicas em sua composição, concatenando uma série de 

especialistas, editores, gestores públicos que eventualmente mantinham perspectivas 

ideológicas distintas entre si, entretanto, mantinham o ideal de transformação da sociedade 

brasileira através da via técnico-científica. Tal arranjo conflui para um momento de gradual 

aproximação diplomática entre Estados Unidos e América Latina, política explicitada 

posteriormente pelo presidente estadunidense Harry Truman quando este decanta que: 

 [...] Devemos iniciar um novo e corajoso programa para levar nosso avanço técnico, 

científico e o grande progresso industrial às áreas subdesenvolvidas que necessitam 

de melhorias para crescer[...] Pela primeira vez na história, o conhecimento, as 

conquistas e as habilidades da humanidade serão usados para aliviar a pobreza desses 

povos. Os Estados Unidos estão entre as nações líderes que dominam as técnicas 

científicas e o desenvolvimento industrial. No entanto, os recursos materiais que nós 

podemos pôr à disposição para dar assistência a outros povos são limitados. Mas nosso 

conhecimento técnico é muito grande e inexaurível[...] O velho imperialismo – 

exploração para lucros estrangeiros – não tem lugar em nossos planos (UNITED 

STATES OF AMERICA, 1949, s.p.) 

 

Urge nas palavras de Truman a tentativa de se desvencilhar do movimento imperialista 

europeu do começo do século, assim, a “americanização” da América Latina seria perpassada 

pelas esferas técnico-científicas no “plano Marshall dos pobres”, na analogia de Tota (2017). 

Se em uma primeira instância tal cenário parece distante dos arquivos, vale lembrar que um 

especialista norte-americano ao ser convocado para instruir o governo panamenho na 

organização de arquivos correntes e permanentes, declamou que as atividades de seu projeto 

arquivístico poderiam “combater diretamente as condições encorajadoras do comunismo” 

(BROOKS, 1955, p.151). 

No momento do estreitamento de tais condições sócio políticas, durante o ano escolar 

de 1943-1944, José Honório Rodrigues frequentou o curso Mature Methods and Types of 

History ministrado por Charles Cole, Henry Steele Commager, Jacques Barzun e Allan Nevins 

na Universidade de Columbia (AZZI, 1978, p.115). Se o convívio com autores da Historiografia 

estadunidense motivaram José Honório Rodrigues a iniciar suas reflexões sobre a temática, 

também foi nessa oportunidade que o contato com arquivos e bibliotecas dos Estados Unidos43 

fizeram o próprio asseverar que:  

                                                           
43 Leslie Bethell (2013, p.156) opina que talvez José Honório Rodrigues tenha sido o primeiro intelectual brasileiro 

a ter contato com as Bibliotecas do Congresso, de Newberry, Harvard, e de John Carter Brown. 
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[...] Quando eu visitei arquivos e bibliotecas na Europa depois, eu podia ver 

claramente a diferença destas, então eu sempre disse aos meus alunos “Se você não 

conhece as bibliotecas e arquivos dos Estados Unidos, então você não conhece 

bibliotecas e arquivos, porque na Europa só existem caricaturas daquilo que arquivos 

e bibliotecas deveriam ser”. Sua organização e eficiência, o que não é uma questão de 

recursos, afinal a Europa é obviamente muito rica. Acontece que eles não são tão 

bem organizadas e classificadas quanto aquelas que eu visitei e trabalhei nos 

Estados Unidos (RODRIGUES, 1984, p.220, tradução e grifos nossos)44 

 

Tal comparação se tornou possível pois, após ser agraciado com uma bolsa de estudos 

fornecida pelo Conselho Britânico (RODRIGUES, 1994, p.21) José Honório Rodrigues visitou 

diversas instituições de pesquisa, arquivos e bibliotecas na Europa. O relato dessa viagem foi 

publicado no “Brasil Açucareiro”, periódico do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA)45, 

repartição que Rodrigues trabalhava à época, onde o historiador assinalou que a pesquisa 

histórica trata de “examinar com finalidades históricas o que contêm as bibliotecas e arquivos”, 

dispondo a essas instituições de “todas as fontes primordiais”, e nesse sentido os Estados 

Unidos despontavam como um exemplo sistemático para o autor (RODRIGUES, 1950, p.90). 

A década de 1950 enrobustece e institucionaliza definitivamente o vínculo honoriano 

com os Estados Unidos. Durante sua estadia na Europa, rememorou Lêda Boechat Rodrigues 

(1994, p.128), Lewis Hanke, importante membro da Library of Congress e da Hispanic 

Foundation convidou José Honório pessoalmente para participar do Primeiro Colóquio 

Internacional de Estudos Luso-Brasileiros, evento que constituía uma parcela das 

comemorações do sesquicentenário da LOC e foi realizado entre 18 e 21 de outubro de 1950.  

Ao passo em que Lewis Hanke (1950) demonstra-se satisfeito com o nível de 

contribuição do governo, das universidades e instituições culturais participantes do evento, uma 

seção de notas do periódico The Americas intitulada Inter - American Notes46 nos permite saber 

                                                           
44 A predileção pelo modelo de organização de arquivos dos Estados Unidos sempre se fez presente na fala de 

Rodrigues. Encerrando os trabalhos do III Congresso Brasileiro de Arquivologia em 1976 o antigo diretor do 

Arquivo Nacional reafirmaria que “Não me canso igualmente de repetir que quem não conhece arquivos e 

bibliotecas americanos e canadenses não conhece senão uma caricatura institucional. Conheço, como consulente, 

e vi, consultei e fui informado da ação interna pela direção de muitos arquivos europeus e americanos, e fui diretor 

da Biblioteca Nacional e do Arquivo Nacional. Tanto os arquivos Nacionais da França, ou sua Biblioteca em Paris, 

como o Public Records Office e o Museu Britânico deixam muito a desejar quando comparados aos norte-

americanos e canadenses” (RODRIGUES, 1979, p.897). 
45 Autarquia federal vinculada aos Ministérios da Fazenda, Agricultura e Trabalho, Indústria e Comércio, criada 

através do Decreto no 22.789, de 1º de junho de 1933 com o objetivo finalístico de regular a produção, venda e 

distribuição de álcool no país (BRASIL, 1933). 
46 É interessante observar que nesta nota o vínculo dos Estados Unidos com os estudos luso-brasileiros são 

reforçados ao se argumentar que “Relações culturais entre os Estados Unidos e o mundo Luso-Brasileiro têm 

crescido nos últimos anos. O artista brasileiro Sr. Cândido Portinari veio até Washington em 1941 para pintar os 

murais da Hispanic Foundation. Dr. Christovam Leite de Castro do Conselho Nacional de Geografia do Rio de 

Janeiro serviu como Consultor em Geografia Brasileira na Biblioteca em 1945. Dois funcionários do Brasil vieram 

estudar processos técnicos na Biblioteca em 1945, a Senhorita Alice dos Reis Príncipe e a Senhorita Edina de 
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que Rodrigues ministrou uma palestra na sessão dedicada aos Instrumentos de Pesquisa 

(INTER-AMERICAN NOTES..., 1950, p.226), bem como sugere que o historiador carioca 

participou de exposições de documentos sobre as relações entre o universo luso-brasileiro e os 

Estados Unidos preparadas na Catholic University of America, na própria Library of Congress 

e no NARS. Também chama a atenção o fato memorado por Boechat Rodrigues (1994, p.128) 

de que os congressistas foram recepcionados pelo próprio Nelson Rockefeller, que havia 

patrocinado o evento através de sua fundação, em seu apartamento em Nova York. 

Tratando-se da reunião em si, cumpre informar que o Colóquio Internacional de Estudos 

Luso-Brasileiros demonstrou uma continuidade ao longo da década de 1950, como destaca 

Rogers (1955) ao sintetizar os debates da segunda edição do evento realizada no Brasil, na 

Universidade de São Paulo. Também é possível apontar que tal encontro dedicou um espaço 

para a reflexão de questões arquivísticas como a matéria de Valdemar Cavalcanti (1962) 

destacou de forma breve ao se referir à quinta versão realizada em 1962. 

É forçoso observar que a complexa rede de intelectuais coligadas a partir desse 

momento, como demonstram algumas correspondências pessoais de Rodrigues, converteram-

se em laço permanente do fazer de José Honório, até então diretor da Seção de Obras Raras de 

Biblioteca Nacional. Tomando-se como exemplo apenas a relação do supracitado autor com 

Lewis Hanke, podem ser apontadas situações corriqueiras que reforçam a ideia de que mais do 

que mera cordialidade entre conhecidos, a década de 1950 inaugura um período de maturação 

intelectual do teórico muito associada às troca de obras, parcerias editoriais, ao assessoramento 

de estudantes de pós-graduação, dentre outros diálogos com o universo de organismos 

acadêmicos e culturais dos Estados Unidos. 

Em carta endereçada à José Honório por Lewis Hanke em 18 de janeiro de 1954, por 

exemplo, o investigador norte-americano agradece a recepção do estudante David Staufer, que 

havia sido orientado por Rodrigues em uma temporada no Rio de Janeiro. Em outro instante, 

precisamente a 6 de agosto de 1954, Hanke acusa o recebimento da obra “O Continente do Rio 

Grande” de autoria de José Honório, bem como comunica sua ida ao Brasil para presenciar o II 

Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros, a ser realizado em São Paulo. Alguns 

meses após, em 18 de outubro de 1954, Rodrigues comunica sua ida à Nova York cuja 

                                                           
Taunay Leite Guimarães. Dentre os participantes da Primeira Assembleia de Bibliotecários das Américas ocorrida 

em Washington em 1947, bibliotecários brasileiros da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo desempenharam papéis 

proeminentes [...]” (INTER-AMERICAN..., 1950, p.221). 
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motivação era unir-se à Reunião dos Colaboradores do Programa de História da América 

(RODRIGUES, 1994, p.76-77). 

A última ocasião anunciada por Rodrigues nos expõe ainda mais estreitamente à 

discussão sobre a confluência do cenário precedente, contemporâneo e legatário à Primeira 

Reunião Interamericana de Arquivos. O Programa de História da América constituiu um 

importante objetivo do Instituto Pan-Americano de Geografia e História na promoção de uma 

agenda de pesquisas históricas que demandariam um olhar aos arquivos latino-americanos. 

A origem do Programa concerne à iniciativa do historiador venezuelano Mario Picón 

Salas, que em 1949 organizou um seminário dedicado ao estudo dos problemas da história do 

continente, enfocando no século XIX. Após a institucionalização do Programa por parte do 

IPGH, expandiu-se o recorte cronológico e foram divididos grupos de trabalho com intelectuais 

de diversas nacionalidades para a pesquisa do que se nomeou como os períodos indígena, 

colonial e nacional, como afirma Carlos Bosch (1952-1953). 

Desde os princípios do projeto, entre 1952 e 1953, José Honório Rodrigues integrou o 

conjunto de estudiosos do período colonial, cuja liderança ficou a cargo de Silvio Zavala, 

presidente da Comissão de História do Instituto entre 1947 e 1965 (PENA, 2018). A rede de 

pesquisadores do Programa a qual Rodrigues foi partícipe incluiu ao longo da década de 1950 

personalidades arquivísticas de referência nos Estados Unidos, bem como historiadores e 

arquivistas latino-americanos que participariam diretamente da PRIA. Em relação ao primeiro 

grupo podemos citar como exemplos o contato com Solon Justus Buck, Waldo Leland, T.R. 

Schellenberg47, e, referente ao segundo, Ignacio Rubio Mané (México), Carlos Daniel Valcárcel 

(Peru), Javier Malagón (Espanha), Ceferino Garzón Maceda (Argentina), Lino Gomez Canedo 

(Porto Rico) e John Parker Harrison (Estados Unidos) (DE LA TORRE VILLAR, 1956; 1958-

1959; 1960-1962). 

Muito embora a análise do impacto dessas relações prescinda por ora, levando-se em 

conta o contexto de realização da presente dissertação, de um estudo das correspondências 

pessoais e oficiais com cada um desses membros do círculo social do IPGH, a identificação de 

tal rede é significativa que para perceber que, apesar da estratégia de inovação de Rodrigues ser 

                                                           
47 Apesar de não termos dados sobre a efetiva permanência de T.R. Schellenberg como membro do IPGH, sabe-

se que a publicação da tradução espanhola de Modern Archives por parte do Instituto constituiu um feito relevante 

para o Comitê de Arquivos, como melhor descreve a notícia de Ernesto de La Torre Villar (1960-1962), o que nos 

permite incluir o arquivista norte-americano no círculo de especialistas congregados ao redor da Comissão de 

História e do Comitê de Arquivos do IPGH. 
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prévia à realização da PRIA, como bem sugeriu o próprio (Rodrigues, 1959a), um dos 

elementos basilares a esta também foi a oportunidade de interlocução com a esfera de 

sociabilidade técnica pan-americana. 

A comunhão de interesses entre o José Honório Rodrigues e o Instituto Pan-Americano 

de Geografia e História também vem à tona quando se nota o fato de que algumas publicações 

do teórico somente vieram a lume em língua espanhola e/ou foram lançadas pelo IPGH, como 

são os casos de “Brasil: Período Colonial” (1953) e Historiografia del siglo XVI (1957), como 

ressaltam Rodrigues (1982, p.224) e Glezer (1976, p.63). 

Contudo, o aproveitamento desse colégio invisível de especialistas e dos seus 

respectivos aportes teórico-metodológicos “para que o Arquivo Nacional seja um arsenal da 

Administração” como era o desejo de Rodrigues em outubro de 1959 (Rodrigues, 1959a, s.p.), 

passou necessariamente por uma abdicação temporária da carreira universitária pelo autor, onde 

tal fato sugere por um lado, uma priorização de José Honório, simultaneamente historiador e 

gestor público, pela lida com o desafio de prover aos arquivos as melhores condições para o 

seu uso (RODRIGUES, 1950), e, por outro lado, indica também o peso das influências 

estadunidenses no seu fazer. 

Indagado por John D. Wirth e Thomas Lyle Whigham sobre os detalhes da escolha de 

seu nome como diretor do Arquivo Nacional, Rodrigues relata que em 1958 recebeu duas 

propostas de emprego, um momento “decisivo” na vida do historiador, de acordo com o próprio. 

A primeira destas, consistia em uma proposta de lecionar a disciplina de Introdução aos Estudos 

Históricos na Universidade de São Paulo, como conta: 

Oliveira Franca, diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo, pediu-me para inaugurar uma nova cadeira com um curso 

chamado “Introdução aos Estudos Históricos”. Com Sérgio (Buarque de Holanda) 

agora na USP, eu estava muito interessado, mas Oliveira Franca fez a oferta de uma 

maneira curiosa que eu nunca vou esquecer, e de uma forma que era típica da cultura 

brasileira naquele momento. Nós conversamos um pouco, então ele disse: “Nós 

queremos começar um curso sobre metodologia histórica, que será chamado 

“Introdução aos Estudos Históricos” mas nós queríamos um professor francês. Ao 

passo em que não conseguimos ter um, nós iremos convidar o melhor professor 

brasileiro que é você”. Isso foi incrível” Ao mesmo tempo ele estava me elogiando e 

me destruindo; isso quis dizer que ele considerou um francês o melhor, mas na medida 

em que ele não conseguia o melhor, ele iria aceitar a prata da casa, eu (RODRIGUES, 

1984, p.223, tradução e parênteses nossos). 

 

Concomitantemente, prossegue José Honório Rodrigues: 
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Victor Nunes Leal, chefe da Casa Civil do Presidente Kubitschek e um amigo muito 

próximo meu, convidou-me para dirigir o Arquivo Nacional. Minha esposa, Leda 

Boechat Rodrigues estava trabalhando no Supremo Tribunal Federal, ali próximo [...] 

Eu estava partido diante de duas oportunidades e não conseguia me decidir. Muitas 

vezes fui até São Paulo e o Professor Oliveira Franca ofereceu vários incentivos. 

Finalmente, optei por permanecer no Rio e permaneci no Arquivo Nacional 

praticamente até o golpe militar em 1964. (Na verdade foi João Goulart quem me 

demitiu). Isso contribuiu mais ou menos para o meu desenvolvimento profissional 

durante os anos de serviço público, e eu publiquei muito. Esses deveres nunca me 

impediram a minha própria pesquisa, nem impediram a escrita de vários livros 

(RODRIGUES, 1982, p.223). 

 

Dessa forma, Rodrigues assumiu o desafio de guiar a instituição arquivística nacional 

na “euforia nacional-desenvolvimentista do governo Juscelino Kubstichek” (SANTOS; LIMA, 

2016, p.484), onde apesar do Arquivo Nacional não constar no Plano de Metas de Kubstichek, 

era uma “organização obsoleta, inteiramente em desarmonia com as demais instituições 

públicas brasileira” o que demandava uma série de medidas urgentes de acordo com o autor 

(Rodrigues, 1959a, p.9). 

Considrando que os momentos iniciais da gestão honoriana frente ao AN já imprimiram 

mudanças na instituição, um olhar à correspondência pessoal de Rodrigues corrobora para o 

dimensionamento da penetração do contexto da realização da PRIA no círculo social do 

historiador carioca. Após Rodrigues assumir o cargo de direção em 29 de agosto de 1958, John 

Parker Harrison manifesta votos de felicitação pelo desígnio do novo diretor do Arquivo 

Nacional ao dizer: 

Deu-me especial prazer saber de sua nomeação para Diretor do Arquivo Nacional. 

Este é um grande passo no sentido da efetiva organização das ricas fontes manuscritas 

do Brasil. 

O Arquivista dos Estados Unidos é o Dr. Wayne Grover, e o Diretor-Assistente, 

encarregado dos Arquivos Nacionais, é o Dr. Theodore R. Schellenberg. 

22 de outubro de 1958 (RODRIGUES, 1994, p.100) 

 

Se a expectativa de Harrison em uma transformação da instituição arquivística brasileira 

ficava clara já nos primeiros momentos da gestão de José Honório, o relacionamento entre o 

diretor do Arquivo e o diretor de Humanidades da Rockefeller Foundation gradualmente 

abordou pautas arquivísticas, notadamente, após a nomeação de Rodrigues como um dos 

membros do comitê organizador da PRIA. O intelectual brasileiro confidenciaria algum tempo 

depois que: 
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Naturalmente muito teremos para conversar, depois da estada do Dr. Schellenberg no 

Rio. Já dei a lume uma série de publicações arquivísticas, sendo 3 livros e 10 

panfletos, além de um relatório do Dr. Schellenberg sobre a Situação Atual do Arquivo 

Nacional. Os livros são: o Syllabus, do Dr. Schellenberg; O Appraisal of Modern 

Public Records, sob o título A Avaliação dos Documentos Públicos Modernos; e um 

volume sobre Os problemas Arquivísticos do Governo Geral do Brasil, que foi 

imediatamente traduzido pela Lêda e publicado em multilite. Ele parte amanhã para 

Montevidéu. 

31 de março de 1960 (RODRIGUES, 1994, p.100). 

 

A atuação de Rodrigues como gestor público nos princípios da década de 1950 já 

fornecia indícios do descompasso entre erudição e a dedicação às temáticas técnicas e de 

difusão de fontes, como lembrou Freixo (2014, p.258), desta forma, pode-se dizer que no 

Arquivo Nacional o deslocamento do aspecto de “estagnação” aludido por José Honório 

(Rodrigues, 1959a, p.9) se aproveitou de sua expertise gerencial, mas também política, para 

rapidamente traçar frentes de atuação que ficaram claras na publicação do novo Regimento do 

AN, oficializado pelo Decreto nº 44.862, de 21 de novembro de 1958. 

O texto legal destaca que a finalidade da instituição arquivística nacional seriam: 

I - preservar os documentos de valor legal, administrativo ou histórico, oriundos dos 

órgãos integrantes dos Poderes da União e das entidades de direito privado por ela 

instituídas, e os de valor histórico, provenientes de outras entidades públicas ou de 

origem particular; 

II - possibilitar o uso dêsses documento aos órgãos governamentais e a particulares; 

III - promover a pesquisa histórica, realizá-la, quando útil à consecução dêsse fim, e 

divulgar a história pátria visando à educação cívica do povo brasileiro (BRASIL, 

1958) 

 

Para consecução de tais competências, torna-se importante ressaltar que o segundo 

artigo do Regimento institui a obrigatoriedade de recolhimento, registro inventariação, 

classificação, catalogação e guarda dos documentos, independente do seu suporte, oriundos dos 

Poderes da União e de entidades de direito privado. A afirmação do Arquivo Nacional enquanto 

autoridade arquivística é visível nos incisos III, VI e VII que mencionam a incumbência a 

orientação e coordenação da administração de arquivos nos Poderes da União, do registro 

nacional de arquivos e da assistência técnica (BRASIL, 1958). 

Já a manutenção de diálogos interinstitucionais com organismos estrangeiros é afirmada 

no inciso V, o que é um indício de que as interlocuções internacionais ocupariam um lugar 

importante para a busca de conhecimento especializado na gestão de Rodrigues. Por outro lado, 



117 

 

a elaboração de cursos de formação de pessoal especializado é uma obrigação registrada no 

inciso XV, enquanto que a pesquisa histórica adquire nova semântica no rol de atividades da 

instituição arquivística, devendo ser “estimulada” e ocasionalmente “realizada [...] quando útil 

à consecução de seus fins”, como é possível visualizar nos incisos XI e XII (BRASIL, 1958). 

Sob as diretrizes acima discutidas, um dos elementos centrais do plano de trabalho de 

José Honório Rodrigues talvez tenha sido o seu Anteprojeto para o Sistema Nacional de 

Arquivos. Refletir sobre a correlação deste documento com o cenário anterior e sucessor à PRIA 

requer lembrar que o governo de Jânio Quadros instituiu através dos os decretos 48.936, de 14 

de setembro de 1960 e 50.614, de 18 de maio de 1961, um Grupo de Trabalho composto por 

um representante da Presidência da República (PR), pelo Diretor do Arquivo Nacional, bem 

como por um membro do DASP e membros dos ministérios, cuja missão era “estudar os 

problemas de arquivo no Brasil e sua Transferência para Brasília” (BRASIL, 1960). Do 

primeiro ao segundo texto legal se observa a mudança da liderança do grupo, que anteriormente 

ficou a cargo do representante da PR e dali em frente coube ao Diretor do AN (BRASIL, 1961). 

Tais grupos contudo, funcionaram sem “execução prática” na opinião de Esposel (1994, 

p.92). Assim, paralelamente operou a Comissão Nacional de Arquivos do Ministério da Justiça 

e Negócios Interiores, instituída pela Portaria n.316-b, de 7 de novembro de 1961, como 

demarcou Marques (2019, p.181). A Comissão foi composta por: José Honório Rodrigues, 

Augusto Rezende Rocha, Maria Luiza Stallard Dannemann, Maria de Lourdes da Costa e Souza 

e Ruy Vieira da Cunha, e pela primeira vez foi produzido “um anteprojeto de lei dispondo sobre 

a criação do Sistema Nacional de Arquivos” (ESPOSEL, 1994, p.92). 

Uma rápida análise na cronologia dos acontecimentos poderia sugerir a não existência 

de um vínculo orgânico entre a Primeira Reunião Interamericana de Arquivos e a alavancagem 

de esforços pela questão arquivística perante a transferência de capitais, contudo, a 

formalização das pautas da reunião de Washington, como lembrou-se na primeira seção, 

ocorreu já em janeiro de 1959, onde o comitê organizador e principalmente T.R. Schellenberg 

tiveram diversas propostas aprovadas e circuladas dentre os representantes dos países membros. 

O lastro de evidências que corroboram a percepção desse legado podem ser lidos como 

vestígios de ordem geral e também como indícios obtidos a partir da análise do anteprojeto da 

Comissão liderada por Rodrigues. É possível constatar a sinergia entre o documento 

apresentado ao Ministério da Justiça e uma agenda de lutas pela afirmação da defesa ao 

patrimônio documental ventilada pelo Comitê de Arquivos do IPGH em janeiro de 1959. 
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Ecos de proposições, ora diretamente da Primeira Reunião Interamericana de Arquivos, ora da Reunião de Consulta de Cuenca são 

perceptíveis ao longo do texto final entregue pela Comissão Nacional de Arquivos, liderada por Rodrigues. Fundamentalmente, vê-se que o 

interregno entre os encontros de Cuenca e Washington foi utilizado para circulação de propostas que auxiliaram no delineamento de um papel 

nuclear das instituições arquivísticas latino-americanas na administração de arquivos permanentes e correntes, onde o Brasil também moveu 

esforços para tal. Uma visualização mais significativa das influências do contexto precedente e herdeiro da PRIA é possível a partir do seguinte 

quadro: 

 

Quadro 9 – Influências da PRIA e da Reunião de Cuenca no Anteprojeto do Sistema Nacional de Arquivos 

 

Trecho do Anteprojeto do Sistema 

Nacional de Arquivos 

Trecho de resolução da PRIA relacionado Trecho de resolução da Reunião de Cuenca 

relacionado 

“Art. 1º Os documentos públicos ou privados, 

que possam ter valor permanente, histórico ou 

artístico, ficam sob a proteção do poder 

público. 

Parágrafo único. Consideram-se nesta lei 

documentos históricos e de valor permanente 

todos os livros, papéis, mapas, fotografias ou 

qualquer espécie de elemento informativo, 

independentemente de sua forma ou 

características físicas, produzidos, elaborados 

ou recebidos por instituições públicas ou 

privadas em conformidade com suas 

atribuições legais ou em virtude de suas 

transações e conservados, ou adequados a tal 

fim, por essas instituições ou seus legítimos 

sucessores, seja como prova de suas funções, 

diretrizes, normas , realizações ou atividades, 

- Resolução no 4 (Declaração de Princípios) 

“são fonte informativa primária sobre o 

desenvolvimento econômico, político e social 

de uma nação” (SCHELLENBERG, 1962b, 

p.128) 

 

- Resolução no 14 (Legislação arquivística) “a) 

Definir de forma clara e compreensiva os 

fundos documentais que os arquivos públicos 

deverão conservar, organizar e servir 

(SCHELLENBERG, 1962b, p.148) 

 

 

- Resolução 64ª “Que seja indicado aos 

Governos dos países membros do IPGH a 

adoção de meios de defesa adequados para a 

conservação e proteção de seu patrimônio 

documental, entre outros a expedição de leis 

especiais, o ajuste de arranjos internacionais e 

a difusão de normas éticas reguladoras do 

serviço de custódia documental.  

Recomenda-se também que por meio dos 

Representantes Nacionais seja exercido um 

trabalho de persuasão entre as associações 

profissionais ou historiadores, que fomentem a 

conservação daquele patrimônio. A Comissão 

de História se encarregará de dar 

conhecimento às disposições relativas ao 

serviço de arquivos de cada país americano, 

assim como a Declaração de Princípios 
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seja em atenção ao valor informativo dos 

dados que nos mesmos se contenham” 

(SOUZA; DANNEMANN, 1972, p.35). 

submetida pelo Dr. T.R. Schellenberg à 

Reunião de Consulta” (LA CUARTA..., 1959, 

p.239-240, tradução e grifos nossos). 

“Art. 2º A proteção ao documento histórico ou 

artístico é também considerada uma forma de 

amparo à cultura, dever do estado.” (SOUZA; 

DANNEMANN, 1972, p.35). 

- Resolução no 4 (Declaração de Princípios) 

“Os documentos públicos são propriedade do 

povo e por delegação do povo os administra o 

governo[...]” (SCHELLENBERG, 1962b, 

p.128) 
 

 

- Resolução 64ª “Que seja indicado aos 

Governos dos países membros do IPGH a 

adoção de meios de defesa adequados para a 

conservação e proteção de seu patrimônio 

documental, entre outros a expedição de leis 

especiais, o ajuste de arranjos internacionais e 

a difusão de normas éticas reguladoras do 

serviço de custódia documental.  

Recomenda-se também que por meio dos 

Representantes Nacionais seja exercido um 

trabalho de persuasão entre as associações 

profissionais ou historiadores, que fomentem a 

conservação daquele patrimônio. A Comissão 

de História se encarregará de dar 

conhecimento às disposições relativas ao 

serviço de arquivos de cada país americano, 

assim como a Declaração de Princípios 

submetida pelo Dr. T.R. Schellenberg à 

Reunião de Consulta” (LA CUARTA..., 1959, 

p.239-240, tradução e grifos nossos). 

“Art. 3º A proteção ao documento público por 

parte do Estado visa a acautelar os direitos 

individuais e a assegurar sua possível 

reivindicação, bem como a facilitar sua 

divulgação como elemento educativo e 

cultural” (SOUZA; DANNEMANN, 1972, 

p.35). 

 

- Resolução no 4 (Declaração de Princípios) 

“Os documentos públicos são propriedade do 

povo e por delegação do povo os administra o 

governo [...]” (SCHELLENBERG, 1962b, 

p.128) 

 

 

- Resolução 64ª “Que seja indicado aos 

Governos dos países membros do IPGH a 

adoção de meios de defesa adequados para a 

conservação e proteção de seu patrimônio 

documental, entre outros a expedição de leis 

especiais, o ajuste de arranjos internacionais e 

a difusão de normas éticas reguladoras do 

serviço de custódia documental.  
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- Resolução no 14 (Legislação arquivística) “g) 

Manter as normas mais liberais possíveis para 

a consulta aos fundos por parte dos 

investigadores e outros interessados, sem mais 

limitações que as aconselhadas para a boa 

conservação dos documentos” 

(SCHELLENBERG, 1962b, p.149) 

 

Recomenda-se também que por meio dos 

Representantes Nacionais seja exercido um 

trabalho de persuasão entre as associações 

profissionais ou historiadores, que fomentem a 

conservação daquele patrimônio. A Comissão 

de História se encarregará de dar 

conhecimento às disposições relativas ao 

serviço de arquivos de cada país americano, 

assim como a Declaração de Princípios 

submetida pelo Dr. T.R. Schellenberg à 

Reunião de Consulta” (LA CUARTA..., 1959, 

p.239-240, grifos nosso). 

“Art. 4º O Arquivo Nacional (Ar. N), órgão da 

administração pública do Governo Federal, 

integrante do Ministério da Justiça, 

subordinado diretamente ao respectivo 

Ministro de Estado, representa o poder 

público na proteção ao documento de valor 

permanente e é a instância definitiva que 

decide o seu valor” (SOUZA; 

DANNEMANN, 1972, p.35-36, grifo nosso). 

- Resolução no 4(Declaração de Princípios) 

“Os arquivos são instituições especificamente 

previstas para a conservação, organização e 

serviço eficaz e econômico dos documentos, 

uma vez que estes tenham cumprido sua 

função ativa. 

Os arquivos, em consequência, cumprem uma 

missão indispensável em toda sociedade e 

nenhuma outra instituição pode subjugá-los 

em sua missão” (SCHELLENBERG, 1962b, 

p.128, grifo nosso) 

 

 

 

_ 

“Art. 6º Nenhum documento público, federal, 

estadual, ou municipal, pode ser alienado ou 

destruído sem prévia consulta ao Arquivo 

Nacional a fim de que se lhe determine o 

valor, bem como seu eventual caráter 

 

- Resolução no 4 (Declaração de Princípios) 

“[...] Não podem ser extraídos da custódia 

arquivística por nada, e quando se fizerem 

supérfluos somente poderão ser eliminados 

_ 
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histórico, colocando-o sob a guarda do poder 

público. 

 

Parágrafo único. A regulamentação desta Lei 

estabelecerá os casos e formas de prévia 

consulta ao Arquivo Nacional.” (SOUZA; 

DANNEMANN, 1972, p.36, grifo nosso). 

com aprovação das autoridades arquivísticas” 

(SCHELLENBERG, 1962b, p.128) 
 

 

- Resolução no 14 (Legislação arquivística) “ f) 

Fazer efetiva através das medidas mais 

eficazes a inalienabilidade dos fundos 

custodiados nos arquivos públicos” 

(SCHELLENBERG, 1962b, p.149) 

 

“Art. 7º. Os documentos históricos de 

propriedade particular, cuja existência, 

localização e valor tenham sido averiguados 

pelo Arquivo Nacional, ficam sob a proteção 

do poder público, não podendo ser legados, 

transferidos a terceiros, alienados ou 

destruídos sem conhecimento do Arquivo 

Nacional, que sobre os mesmos se reserva o 

direito de opção final de compra. 

 

Parágrafo único. A regulamentação desta Lei 

fixará os casos e formas de recolhimento ao 

Arquivo Nacional, voluntário ou obrigatório, 

por doação ou compra, dos documentos 

históricos e de propriedade particular” 

(SOUZA; DANNEMANN, 1972, p.36, grifo 

nosso). 

 

- Resolução no 14 (Legislação Arquivística) 

“e) Autorizar os arquivos nacionais e outros 

arquivos públicos (segundo a índole de suas 

documentações respectivas para recolher, 

organizar e servir os fundos de entidades, 

corporações, grêmios e outros corpos cujas 

documentações interessem ao 

desenvolvimento econômico, político, social e 

cultural da coletividade, quando se produza a 

dissolução ou extinção dos ditos corpos, ou 

quando voluntariamente estes desejem 

transferir suas documentações inativas para os 

arquivos nacionais ou arquivos públicos ” 

(SCHELLENBERG, 1962b, p.149) 

 

_ 

“Art. 15º O Arquivo Nacional tem serviços 

denominados Agências Regionais, sediadas 

em diversas regiões do país, tendo por 

principais atribuições: 

 

- Resolução no 14 (Legislação Arquivística) 

“d) Estabelecer depósitos documentais 

intermediários dependentes dos arquivos 

nacionais para a concentração das 

documentações nacionais inativas, e para sua 

avaliação com fins de conservação, ou 

_ 
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I – Recolher o material de custódia das 

repartições federais sediadas na respectiva 

região; 

II – Funcionar como centro de seleção de 

documentos para o órgão central; e 

III – Prestar assistência técnica aos órgãos do 

Sistema Nacional de Arquivos, na Região.  

 

Art. 16º A localização das Agências será 

fundada numa divisão administrativa do 

território nacional, considerados os fatores 

capazes de influir, direta ou indiretamente, no 

desenvolvimento das atividades do Sistema 

Nacional de Arquivos. 

 

Parágrafo único. A divisão administrativa 

referida neste artigo constará na 

regulamentação desta Lei” (SOUZA; 

DANNEMANN, 1972, p.37-38, grifo nosso). 

eliminação de acordo com as normas 

regulamentárias que se adotem” 

(SCHELLENBERG, 1962b, p.149, tradução e 

grifo nosso) 

 

Todos os artigos e incisos entre os capítulos II 

e IV do título II que definem as regras de 

integração e participação dos órgãos dos 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 

(SOUZA; DANNEMANN, 1972, p.38-40). 

 

 

“Art. 21º A Junta Administradora do Conselho 

Nacional de Arquivos estabelecerá os prazos 

de recolhimento ao Arquivo Nacional dos 

documentos referidos no artigo anterior. 

 

- Resolução no 14 (Legislação Arquivística) 

“b) Organizar o recolhimento permanente e 

sistemático das documentações públicas aos 

arquivos correspondentes, determinando os 

períodos de entrega periódica. Sugere-se que o 

limite para as transferências não seja maior do 

que 30 anos” (SCHELLENBERG, 1962b, 

p.149, tradução e grifo nosso) 

 

_ 
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Parágrafo único. Os prazos previstos neste 

artigo não poderão exceder em qualquer caso, 

a 30 (trinta) anos. [...] 

 

 

Art. 26º A Junta Administradora do Conselho 

Nacional de Arquivos estabelecerá os prazos 

de recolhimento progressivo ao Arquivo 

Nacional dos documentos dos arquivos dos 

órgãos da Administração direta. 

 

Parágrafo único. Os prazos referidos neste 

artigo não poderão exceder, em qualquer caso, 

a 30 (trinta) anos. [...] 

 

 

Art. 36º A Junta Administrativa do Conselho 

Nacional de Arquivo estabelecerá os prazos de 

recolhimento ao Arquivo Nacional dos 

documentos referidos no artigo anterior. 

 

Parágrafo único. Os prazos previstos neste 

artigo não poderão exceder, em qualquer 

hipótese, a 30 (trinta) anos.” (SOUZA; 

DANNEMANN, 1972, p.38-40, grifo nosso). 

 

 

 

 

“Art. 75º Os documentos históricos e de 

propriedade particular serão registrados, 

voluntária ou compulsoriamente, no Arquivo 

- Resolução no 14 (Legislação Arquivística) 

“e) Autorizar os arquivos nacionais e outros 

arquivos públicos (segundo a índole de suas 

_ 
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Nacional, para os efeitos do artigo 6º desta 

Lei” (SOUZA; DANNEMANN, 1972, p.45). 

documentações respectivas para recolher, 

organizar e servir os fundos de entidades, 

corporações, grêmios e outros corpos cujas 

documentações interessem ao 

desenvolvimento econômico, político, social e 

cultural da coletividade, quando se produza a 

dissolução ou extinção dos ditos corpos, ou 

quando voluntariamente estes desejem 

transferir suas documentações inativas para os 

arquivos nacionais ou arquivos públicos ” 

(SCHELLENBERG, 1962b, p.149) 

“Art. 80º É assegurado, nos arquivos públicos 

da União, o direito de livre acesso e pesquisa, 

como expressão de controle democrático e 

requisito necessário ao exercício da liberdade 

científica, literária e artística. 

 

Art. 81º A consulta pode ser restringida ou 

proibida, quando o interesse público o 

impuser, à vista da natureza do documento ou 

da necessidade de sua proteção. 

 

Art. 82º As qualificações de secreto, 

confidencial e reservado e outras que 

importem em restrição a consulta, só poderão 

ser postas em documento público por força de 

decisão fundada em classificação legal. 

 

Parágrafo único. O Poder Executivo, dentro do 

prazo de 1 (um) ano, a contar da vigência desta 

Lei, enviará mensagem ao Congresso Nacional 

definindo as qualificações restritivas da 

- Resolução no 14 (Legislação arquivística) “g) 

Manter as normas mais liberais possíveis para 

a consulta aos fundos por parte dos 

investigadores e outros interessados, sem mais 

limitações que as aconselhadas para a boa 

conservação dos documentos” 

(SCHELLENBERG, 1962b, p.149) 

 

_ 
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consulta para salvaguarda do interesse público, 

bem como os casos e os processos das 

respectivas aplicações. 

 

Art. 83º As entidades privadas integrantes do 

Sistema Nacional de Arquivos estabelecerão 

suas próprias normas com referência ao regime 

de consulta e ao sigilo de seus documentos.” 

(SOUZA; DANNEMANN, 1972, p.46, grifo 

nosso). 

“Art. 84º É criada, no Arquivo Nacional, a 

Escola Nacional de Arquivística (ENA), que 

terá por finalidade: 

 

a) a formação, o aperfeiçoamento e a 

especialização de pessoal habilitado a 

executar serviços técnicos de arquivo; 

 

b) a realização, por iniciativa própria ou em 

mandato universitário, de cursos especiais, 

dentro de seus objetivos: 

 

c) a difusão, através de ciclos de conferências, 

cursos de extensão, dos conhecimentos 

relativos à arquivística; 

 

d) o incentivo do interesse pelo estudo de 

arquivística e matérias correlatas” (SOUZA; 

DANNEMANN, 1972, p.47, grifo nosso).  

- Resolução no 4 (Declaração de Princípios) 

“Os arquivistas são os profissionais 

diretamente encarregados de fazer possível o 

cumprimento dos propósitos de conservação, 

organização e serviço dos documentos 

públicos e privados nos arquivos [...] 

 

Os arquivistas têm o dever de cumprir esse 

encargo de forma responsável, sem atender a 

preferências pessoais e de acordo com as 

definições técnicas e objetivas da profissão 

arquivísticas [...] 

 

Os governos têm, para com seus arquivos o 

deve de lhes dotar de todos os meios 

necessários para o pleno funcionamento de 

sua função específica [...] 

 

Os governos têm, para com os arquivistas, o 

dever de lhes prover a sua formação e a 

dignificação profissional, promovendo um 

tratamento conforme a missão que 

- Resolução 63ª “Que se aconselhe a criação de 

uma Escola Interamericana de Arquivistas 

para a preparação de pessoal técnico destinado 

ao manejo dos arquivos hispano-americanos” 

(LA CUARTA..., 1959, p.239) 
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desempenham na sociedade” 

(SCHELLENBERG, 1962b, p.128, tradução e 

grifo nosso) 

 

 

- Resolução no 7 (Formação profissional) 

“Artigo 1 – Que cada país latino-americano 

estabeleça a escola ou escolas de arquivistas 
que suas condições específicas requeiram, ou, 

ao menos cursos permanentes ou temporários 

de treinamento arquivístico em arquivos, 

universidades ou outras instituições” 

(SCHELLENBERG, 1962b, p.136, tradução e 

grifo nosso) 

 

“Art. 91º Fica incluído no Sistema de 

Classificação de Cargos previsto no Anexo I 

da Lei no 3.780, de 12 de julho de 1960, no 

Serviço de Administração, Escritório e Fisco, 

o Grupo ocupacional AF-800 – Arquivo, assim 

constituído: [...]” (SOUZA; DANNEMANN, 

1972, p.48). 

- Resolução no 4 (Declaração de Princípios) 

“Os governos têm, para com os arquivistas, 

o dever de lhes prover a sua formação e a 

dignificação profissional, promovendo um 

tratamento conforme a missão que 

desempenham na sociedade” 

(SCHELLENBERG, 1962b, p.128, tradução e 

grifo nosso) 

 

- Resolução no. 14 (Legislação Arquivística) 

“h) Fazer com que a remuneração entre os 

arquivistas esteja em relação com as funções 

de interesse social e índole técnica que 

desempenham, dando preferência ao pessoal 

que possua certificado ou título profissional de 

conhecimentos arquivísticos” 

(SCHELLENBERG, 1962b, p.149) 

_ 
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Fonte: Elaboração do autor com base em Souza e Dannemann (1972), Schellenberg (1962b) e La Cuarta... (1959) 
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Não sendo defendida aqui uma rasa relação de causa-consequência entre os 

acontecimentos, entretanto, pode-se afirmar que como um todo o Anteprojeto para o Sistema 

Nacional de Arquivos também reflete uma contínua diligência do IPGH, especialmente 

eloquente na Reunião de Cuenca em promover a oficialização de leis específicas para a defesa 

do patrimônio documental na América Latina, essa preocupação, estende-se aos arquivos 

privados de interesse público, que no caso da sugestão de texto legal brasileiro prevê inclusive 

a preferência de aquisição por instituições arquivísticas em caso de venda. 

Sob o prisma conceitual, o compromisso legal do Estado para com os documentos 

públicos e privados de interesse histórico e artístico também é afirmado ao ser registrada a 

inalienabilidade dos documentos, o que implica em concessão de autoridade às instituições 

arquivísticas para custódia e atribuição de valor aos papéis findos, este último aspecto 

amplamente aventado na Declaração de Princípios elaborada por T.R. Schellenberg já em 1959 

e circulada entre os membros do Comitê de Arquivos do IPGH desde então também carregou 

consigo elementos da teoria de avaliação schellenberguiana. 

O roteiro para elaboração de legislações arquivísticas presente na Resolução no 14 da 

PRIA igualmente parece ter sido um respaldo da proposta de mecanismo legal-arquivístico do 

Brasil, afinal, constata-se similaridade no esclarecimento de quais fundos deveriam compor o 

acervo do Arquivo Nacional e até mesmo a condescendência com a criação de arquivos 

intermediários, no caso brasileiro denominadas “Agências Regionais”, contudo com igual 

incumbência da seleção documental, o que demonstra a penetração marcante da perspectiva 

teórica norte-americana nesse momento significativo de desenvolvimento da Arquivologia 

brasileira. 

Reitera-se, da mesma maneira, uma evidente confluência das conjunturas primitivas e 

herdeiras da PRIA em termos operacionais relacionados à aquisição e avaliação no momento 

em que há uma legitimação do prazo aconselhado nas diretrizes para legislação arquivística da 

Resolução no 14, sugerindo-se um limite não superior a 30 anos para a estruturação do pretenso 

Sistema Nacional de Arquivos. 

A locomotiva do plano arquivístico de Rodrigues, os arquivistas, têm um destaque 

especial no texto do Anteprojeto. Ao passo em que a Reunião de Cuenca já atestaria a urgência 

na melhoria das condições de formação de arquivistas na América Latina, sugerindo-se para 

este fim a criação de uma Escola Interamericana de Arquivistas, tal compromisso com o 

processo formativo é asseverado na PRIA que propõe a criação e/ou aumento de escolas 

nacionais de profissionais de arquivo. Nesse sentido, a concepção de uma Escola Nacional de 

Arquivística associada ao Arquivo Nacional e destinada a formar pessoal capacitado para o 
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trabalho nos arquivos é uma iniciativa que parece dialogar comas Resoluções no 63 e 7, 

respectivamente da Reunião de Cuenca e da PRIA, além de demonstrar um aporte à percepção 

dos arquivistas como profissionais especificamente treinados para fins de organização, 

preservação e serviço dos arquivos, bem como à importância do compromisso dos governos em 

manter o aperfeiçoamento desses profissionais, locuções explícitas na Declaração de Princípios 

de Schellenberg. 

A pesquisa documental de Marques (2019) recuperou o relatório final da Comissão 

Nacional de Arquivos e nos auxilia a enfatizar a presença do fluxo de ideias da PRIA nesse 

turning point da Arquivologia no Brasil: 

 

O preparo desse pessoal especializado não pode ser deixado ao acaso, mormente, 

quando a Administração se adianta aos planos vigentes de formação universitária. A 

ENA (Escola Nacional de Arquivística), recomendação expressa do 1º Congresso 

Interamericano de Arquivos – (1961), naturalmente surge dos cursos do Arquivo 

Nacional, com as mudanças qualitativas provindas de seus novos fins. 

Funcionando num regime de grande autonomia, apesar de subordinada 

administrativamente ao Arquivo Nacional, a ENA se ordena em nível universitário. 

De fato, ministrará os cursos de formação exigidos ao ingresso nas séries de classe de 

arquivista e documentarista, ambos desse nível, bem como os de aperfeiçoamento 

necessário ao provimento dos cargos de historiógrafo, paleógrafo e pesquisador, para 

os quais é requisito prévio a formação universitária (MARQUES, 2019, p.181, grifo 

nosso). 

 

Por outro lado, uma das recomendações da Resolução no 14 que diz respeito à 

remuneração dos arquivistas parece encontrar interlocução com o excerto do Anteprojeto que 

cria uma série funcional específica na Classificação de Ocupações no serviço público, passo 

importante para o pleito de melhores provimentos para os profissionais da área. 

A questão do acesso aos arquivos, por sua vez, é abordada de maneira central no 

Anteprojeto, onde é endossada a liberalização deste como “expressão de controle democrático”, 

bem como “requisito necessário ao exercício da liberdade científica, literária e artística” 

(SOUZA; DANNEMANN, 1972, p.46), proposta também presente na Resolução no 14, quando 

advoga pela manutenção das normas mais liberais possíveis para aceder aos arquivos públicos, 

destacando-se propósitos investigativos e de interesse geral. 

Outros produtos das frentes de atuação de Rodrigues podem revelar o estreitamento de 

laços com a Arquivologia norte-americana, bem como com o círculo social do IPGH. Após a 

criação de cursos de formação profissional, notório avanço em relação às gestões anteriores, 

efetivou-se o 1º Curso de Arquivos a partir de abril de 1959 para uma turma de 70 alunos, onde 

o apoio do DASP foi crucial para sua realização (Rodrigues, 1959a, p.53). 
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José Honório Rodrigues acreditava que os cursos tinham um propósito ainda maior do 

que somente formar arquivistas habilitados para o labor em instituições de custódia, mas 

também para treinar profissionais competentes para o trabalho em arquivos correntes, como 

sublinha o historiador carioca: 

 

[...]  deve-se notar que os Cursos de Arquivo tendem a despertar maior interesse que 

os de carreiras similares, pois quanto mais se processar o desenvolvimento econômico 

no Brasil, mais necessidade haverá de arquivistas. Podem-se dirigir firmas, negócios 

comerciais e industriais sem livros, sem biblioteca, mas não sem arquivos, que por 

isso mesmo têm valor econômico, quando não são bem arranjados, classificados e 

controlados. No serviço público ou na empresa privada, a função se apresenta cada 

vez mais necessária e indispensável (Rodrigues, 1959a, p.52-53). 

 

Desta forma, o teor da formação adquirida, defende Rodrigues, devia ser equilibrado 

entre as tradições europeia e norte-americana, dedicando-se créditos à erudição histórica, às 

disciplinas auxiliares, mas também às teorias e métodos úteis para a administração de arquivos 

correntes. Assim, “mais um passo”, diz o diretor do Arquivo Nacional “na formação técnica do 

arquivista” foi dado na segunda edição do Curso Permanente de Arquivos (CPA), que iniciado 

em 24 de agosto de 1959, contou com a participação do arquivista francês Henri Boullier de 

Branche48, através de intermédio da Embaixada da França, contudo, lembra o dirigente, havia 

a intenção de se viabilizar a vinda de T.R. Schellenberg para a referida oportunidade, o que não 

foi possível naquele momento (Rodrigues, 1959a, p.53). 

Na medida em que visita do especialista europeu deu origem a um relatório enfocado 

na crítica à falta de cientificidade na classificação, às condições de conservação do acervo e à 

formação de pessoal (BRANCHE, 1975), a estada de T.R. Schellenberg o fez delinear questões 

distintas de Boullier de Branche. Em uma sequência de viagens financiadas pela Rockefeller 

Foundation, Schellenberg conheceu diversos países latino-americanos para a constatação de 

suas múltiplas realidades arquivísticas, bem como para os arranjos finais da Primeira Reunião 

Interamericana de Arquivos (ALEXANDER; SANDANGER, 1991). 

Diferentemente de Boullier de Branche, o arquivista estadunidense analisou os 

problemas arquivísticos emergentes à época propondo caminhos para solucioná-los, estes muito 

alinhados com o evento que coordenaria no ano seguinte. Antes de adentrar nos meandros 

técnicos da proposta de Schellenberg, vale recuperar a opinião de Luís Carlos Lopes (2013, 

p.58), para quem a visita do dirigente norte-americano não se deu ao acaso, mas em um contexto 

aparente “prosperidade econômica” materializada na abertura do país para empresas 

                                                           
48 A visita de Boullier de Branche está relacionada a um contexto de acordos de cooperação cultural e técnica entre 

Brasil e França que remonta pelo menos ao final da década de 1940. Para uma compreensão mais aprofundada 

sobre a temática ver Marques (2020) e Marques e Ramalho (2021).  
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estrangeiras, na progressiva propaganda do american way of life e na eminente finalização da 

construção da capital do país. 

De fato, contornos expressivos sobre o peso político da visita do especialista norte-

americano são perceptíveis em registros da imprensa de suas atividades. Entre visitas às 

instalações do Arquivo Nacional, aos arquivos ministeriais e palestras no DASP 

(CAVALCANTI, 1960), a visita de Schellenberg é um ponto destacado em matéria do Correio 

Braziliense que relata as comemorações, no Brasil, do dia da Independência dos EUA, data a 

qual se veiculou em um programa radiofônico a seguinte mensagem: 

 

Com o propósito de aumentar a compreensão brasileira da civilização e da cultura 

norte-americanas, e de promover o ensino do idioma inglês, professores, eruditos e 

artistas dos Estados Unidos são trazidos ao Brasil para lecionar em Universidades e 

realizar exibições ou concertos. Nesta categoria temos recebido a visita, entre 

outros, do dr. Theodore R. Schellenberg, Arquivista-Assistente do governo 

norte-americano, que pronunciou palestras em vários institutos e trabalhou 

junto aos arquivos do governo brasileiro; do dr. James G. McManaway, Diretor-

Assistente da Biblioteca Folger, em Washington, grande conhecedor das obras de 

Shakespeare, que pronunciou conferências na Faculdade de Filosofia, no Rio de 

Janeiro, e em diversos outros centros de ensino no Brasil (INDEPENDENCE DAY..., 

1960, p.3, grifo nosso). 

 

A visita de Schellenberg às vésperas da concretização da Primeira Reunião 

Interamericana de Arquivos adiantou, em alguma medida, diretrizes que foram emanadas para 

a melhoria geral dos arquivos da América Latina em outubro de 1961. A recomendação da 

necessidade de uma legislação apropriada que proteja o patrimônio documental e reconheça o 

Arquivo Nacional como instituição arquivística nacional, bem como a urgência na intervenção 

do AN na coordenação dos arquivos correntes modernos e a concentração da completude dos 

arquivos permanentes no AN, sugestões de Schellenberg em seu relatório49 

(SCHELLENBERG, 2015) encontram algum grau de respaldo nas Resoluções no 4 e 14 da 

PRIA, como viu-se anteriormente na análise do Anteprojeto para o Sistema Nacional de 

Arquivos entregue ao Ministério da Justiça em 1962. 

Outra proposta schellenberguiana, a tradução de obras arquivísticas foi acompanhada 

da cessão de direitos autorais de diversas publicações suas e parece ter sido rapidamente 

encampada por Rodrigues. Iniciou-se já em julho de 1959 a série de “Publicações Técnicas” do 

Arquivo Nacional, o feito inédito em relação às gestões anteriores (SIMÕES, 2013) foi 

inaugurado com a tradução de “O preparo de inventários preliminares”, elaborado 

                                                           
49 Outras sugestões de T.R. Schellenberg foram: 1) A transferência definitiva do AN para Brasília e 2) A 

organização de inventários (SCHELLENBERG, 2015). 
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originalmente por Wayne Grover e T.R. Schellenberg para instruir o staff do NARS nessa 

atividade (GROVER; SCHELLENBERG, 1959). O prefácio do folheto pontua bem as 

expectativas de José Honório Rodrigues (1959b, s.p.) que assinala que “Esta publicação inicia 

uma série que se origina desta e de outras fontes estrangeiras”, assim “Acredita a direção do 

Arquivo Nacional que deste modo contribuirá para o aperfeiçoamento do seu pessoal e dos 

Arquivos Estaduais”. 

A pesquisa de Marques (2019, p.214-215) ressalta a grande força-tarefa durante a gestão 

de Rodrigues em traduzir e publicar obras arquivísticas. Dentre estas, a apreensão de alguns 

reflexos da PRIA são possíveis ao se analisar os quadros abaixo. 

 

Quadro 10 – Lista de Publicações Técnicas elaboradas pelo Arquivo Nacional, 1959-

1964 

 

Autor (es) Título 
Ano da 

publicação 

GROVER, Wayne; 

SCHELLENBERG T.R. 
O preparo de inventários preliminares 1959 

SCHELLENBERG, T.R. Princípios de arranjo 1959 

SCHELLENBERG, T.R. 
A avaliação de documentos públicos 

modernos 
1959 

RODRIGUES, José 

Honório. 
A situação do Arquivo Nacional 1959 

LECRON, Jacques; MADY, 

Jacqueline 

A seleção dos arquivos e a transferência dos 

documentos 
1959 

POSNER, Ernst 
Alguns aspectos do desenvolvimento 

arquivístico a partir da Revolução Francesa 
1959 

DUCHEIN, Michel. 
A colaboração entre os serviços 

administrativos e os arquivos 
1959 

LEVRON, Jacques. A seleção dos arquivos. 1959 

HOLMES, Oliver; GILLE, 

Bertrand. 
A significação dos arquivos econômicos 1959 

GILLE, Bertrand. Os arquivos privados e econômicos 1959 

HOLMES, Oliver. 
A avaliação e preservação dos arquivos de 

negócios 
1959 

SCHELLENBERG, T.R. Manual de Arquivos 1959 

MARQUANT, Robert. 
Os arquivos econômicos e as modernas 

pesquisas econômicas e sociais 
1960 

BAHMER, Robert; 

POSNER, Ernst. 

Os arquivos nacionais dos Estados Unidos da 

América 
1960 

BAHMER, Robert. 
Os primeiros vinte anos dos arquivos 

nacionais 
1960 

POSNER, Ernst. Os arquivos nacionais e o arquivista teórico. 1960 
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FILANGIERE, Ricardo. Os arquivos privados 1960 

SCHELLENBERG, T.R. O preparo de listas de maços de documentos 1960 

SCHELLENBERG, T.R. 
Os problemas arquivísticos do governo 

brasileiro 
1960 

KAHN, Herman. 
Bibliotecários e arquivistas; alguns aspectos 

de sua associação 
1960 

BAUTIER, Robert Henri; 

MADY, Jacqueline. 

Os arquivos e os documentos públicos 

modernos 
1960 

MULLER, Samuel; FEITH, 

Johan Adriaan; FRUIN, R. 

Manual de arranjo e descrição de arquivos sob 

a direção da Associação dos Arquivistas 

Holandeses 

1960 

MUDEN, Ken. 
Regras de catalogação da Divisão de 

Documentos Departamentais 
1960 

SAINT BLANQUANT, 

Odon de. 

O problema das transferências nos arquivos 

das grandes cidades 
1960 

LAND, Robert H. 
O catálogo coletivo nacional das coleções de 

manuscritos 
1960 

BRANCHE, Henri Boullier 

de. 
Relatório sobre o Arquivo Nacional do Brasil 1960 

CHERNIER, Henri 
As transferências dos documentos das 

prefeituras para os arquivos departamentais 
1960 

ARBAUCH, Dorothy. 
Os filmes cinematográficos e o futuro 

historiador 
1960 

GARRISON, Curtis; 

ARBAUCH, Dorothy 

Coleção de manuscritos: documentos de 

arquivos e filmes 
1960 

GARRISON, Curtis. 
Relação dos manuscritos históricos com os 

materiais de arquivo 
1960 

RODRIGUES, José 

Honório. 

Os arquivos e os Documentos Públicos 

Modernos 
1960 

PECKHAM, Howard H. 
Os repositórios de manuscritos e o registro 

nacional 
1960 

PECKHAM, Howard H; 

WILLY, Bell Irvin 
O registro nacional de manuscritos 1960 

CHURCH, Raudolph W. 
Relação existente entre arquivos públicos e 

bibliotecas 
1960 

WILEY, Irvin. Os historiadores e o registro nacional 1960 

JENKINSON, Hillary O arquivista inglês: uma nova profissão 1961 

SCHELLENBERG, T.R. 
Documentos públicos e privados: arranjo e 

descrição 
1963 

SABBE, Étienne. Os arquivos de Estado 1963 
Fonte: Elaboração do autor com base em Marques (2019, p.214), Arquivo Nacional (1991, p.3-43) e Jameson 

(1964) 

 

Considerando o universo de 37 obras publicadas no período, torna-se relevante o dado 

de que destas 7 têm autoria de T.R. Schellenberg. Ao se observar a quantidade de obras 

publicadas por ano neste intervalo, isto é: 1959 (12 obras); 1960 (23 obras); 1961 (1 obra); 1962 
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(0); 1963 (2 obras) e 1964 (0), percebe-se a discrepância no volume de publicações entre os 

anos iniciais e finais da gestão de Rodrigues.  

A quantidade notável de 12 publicações já no ano de 1959, incluindo-se neste grupo 

importantes textos de Schellenberg como o “Manual de Arquivos”, talvez se explique pelo 

trabalho conjunto de José Honório Rodrigues e T.R. Schellenberg no comitê organizador da 

PRIA desde de janeiro daquele ano. Já o ano seguinte registra praticamente o dobro da 

quantidade de publicações, no ano da visita crítica de Schellenberg ao Brasil, impondo-se uma 

linha editorial com muitos autores norte-americanos como Oliver Holmes e Robert Bahmer, ou 

como é o caso do alemão Ernst Posner, radicados nos EUA. 

O intenso intervalo de atividades editoriais entre de 1959-1960, caracteriza-se pela 

tentativa de munir os arquivistas neste ínterim de uma bibliografia especializada, uma 

problemática intimamente relacionada à formação de pessoal nos arquivos, como observaram 

os congressistas reunidos em Cuenca e que também provavelmente pretendeu observar 

Rodrigues durante a PRIA ao redigir os trabalhos “A carreira de arquivista no Brasil” e “Os 

cursos de preparação de pessoal”, artigos que somam-se às contribuições “O Arquivo Nacional 

e os arquivos públicos” e “Cooperação interamericana dos arquivos”, preparados pelo diretor 

do AN para colaborar com as discussões realizadas em Washington  (SCHELLENBERG, 

1962b). 

Descortina-se um eixo de captação da dimensão de possíveis influências da PRIA no 

fazer arquivístico de José Honório Rodrigues também ao examinar-se a presença de itens 

bibliográficos distribuídos e/ou lidos durante o encontro de Washington na biblioteca da 

instituição arquivística brasileira, como o quadro a seguir ilustra: 

 

Quadro 11 – Presença de publicações distribuídas e lidas na PRIA na Biblioteca do Arquivo 

Nacional 50 

 

Autor (es) Título 
Ano de 

publicação 

SCHELLENBERG

, T.R. 

Princípios archivísticos de 

ordenación 
1961 

SCHELLENBERG

, T.R.; ULIBARRI, 

George. 

Técnicas descriptivas de 

archivos 
1961 

                                                           
50 A metodologia de elaboração deste quadro consistiu na pesquisa no catálogo online da Biblioteca Maria Beatriz 

Nascimento. Buscou-se pelo nome e/ou título das publicações sumariamente distribuídas em ocasião do evento, 

como apontou Schellenberg (1962b), bem como pela inquirição, nos mesmos critérios, das obras listadas nos 

Quadros 4 e 5. 
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TANODI, Aurelio. 

Manual de Archivología 

hispanoamericana: teorías y 

princípios 

1961 

BRANCHE, Henri 

Boullier de. 

Archivo, organización y 

métodos 
1961 

HARRISON, John 

P. 

Guide to Latin-American 

Materials in National 

Archives 

1961 

PRIMEIRA 

REUNIÃO 

INTERAMERICA

NA DE 

ARQUIVOS 

Declaração de princípios 1961 

POSNER, Ernst. 
La formación de archiveros 

en los Estados Unidos51. 
1961 

_ 
Glosário de Términos 

Archivísticos52 
1961 

KATHPALIA, Y. 

P. 

Laminación a mano con 

acetato celulósico 
1961 

MENDOZA, 

Gunnar. 

Problemas de la ordenación 

y descripción de documentos 

en América Latina.53 

1961 

MINOGUE, 

Adelaide. 

Restauración y conservación 

de documentos 
1961 

NATIONAL 

ARCHIVES AND 

RECORDS 

SERVICE 

Catálogo de publicaciones 

en micropelícula en Estados 

Unidos.54 

1961 

Fonte: Elaboração do autor com base no catálogo online da Biblioteca do Arquivo Nacional 

 

Levando-se em conta que as origens históricas da Biblioteca do Arquivo Nacional são 

observadas em meados do século XIX, a constituição do seu acervo seguiu diretrizes gerais de 

apoio à pesquisa histórica, como explorou o estudo de Silva, Achilles e Azevedo (2020), deste 

modo, a incorporação de obras arquivísticas que dessem suporte às atividades finalísticas do 

AN, ainda que a gama de temáticas possa parecer incompleta frente aos desafios da área hoje, 

certamente  impôs um marco da gestão de Rodrigues com algum nível de ressonância a partir 

de suas interlocuções no cenário do IPGH e da PRIA. 

Observa-se a presença de obras que explanam os fundamentos teóricos e metodológicos 

do arranjo e descrição, como é o caso das publicações de T.R. Schellenberg feitas especialmente 

                                                           
51 O exemplar disponível é o original escrito em língua inglesa, publicado na Revista Archivum, do Conselho 

Internacional de Arquivos em 1954. 
52 De acordo com o catálogo da Biblioteca, a edição presente no Arquivo Nacional é a de 1980. 
53 Trata-se de uma versão sintetizada pelo autor e publicada em 1986 no periódico da ALA. 
54 A edição presente no Arquivo Nacional é do mesmo ano de 1961, contudo é escrita em língua inglesa. 
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para a PRIA, assim como os grandes manuais teórico-práticos de Aurelio Tanodi e Henri 

Boullier de Branche. Ademais, percebe-se que as técnicas de reprodução de documentos foram 

assuntos também privilegiados na aquisição bibliográfica, o que parece uma forma de efetivar 

a prática do compromisso regimental de intercâmbio de documentos de arquivo com 

organismos internacionais aludido no Regimento de 1958. Nesses contornos, a representação 

de José Honório Rodrigues parece se aproximar de uma concepção moderna de biblioteca de 

apoio aos arquivos: 

[...] destinada a dar apoio bibliográfico aos trabalhos técnicos de um arquivo público 

e aos trabalhos científicos de pesquisa histórica desenvolvidos [...] fornecendo obras 

de caráter geral como as de síntese histórica, as monografias, os manuais e os livros 

sobre paleografia, diplomática, arquivística, tratados de direito público direito 

privado, códigos jurídicos, legislação, administração pública em geral nas épocas 

abrangidas pelos fundos do arquivo ao qual pertence a biblioteca, assim como 

publicações relativas à história local e regional (BELLOTTO, 2003, p.21-22) 

 

Entre diálogos estabelecidos com o projeto de uma pretensa política de arquivos a ser 

operacionalizada através do Sistema Nacional de Arquivos e interlocuções com a linha 

editorial, que especialmente entre 1959-1960 buscava fornecer uma bibliografia técnica aos 

arquivistas formados pelos cursos mantidos pelo Arquivo Nacional, elementos próprios da 

circulação de José Honório dentre a rede de especialistas e pesquisadores em torno do IPGH e 

da PRIA propriamente dita se fizeram presentes em diversos momentos da gestão do historiador 

carioca na instituição arquivística nacional, entretanto, vale reforçar a observação de que estes 

foram alguns dos contornos por trás das contribuições de Rodrigues à Arquivologia brasileira, 

e dessa forma não representam os únicos fatores responsáveis pelo “dinamismo, criatividade, 

entendimento global dos problemas e ânimo para enfrentá-los” característicos da direção 

honoriana no AN nas palavras de Iglésias (1988, p.59). 

Discutida a capacidade da cena arquivística pan-americana em influir em possíveis 

rumos da instituição arquivística nacional, nosso ponto de inflexão é então analisar se tal 

alcance é perceptível no caso da instituição arquivística estadual da Bahia, naturalmente em um 

contexto político-social distinto e com menos recursos disponíveis. 

 

4.2 LUÍS HENRIQUE DIAS TAVARES, 1959-1969 

 

Luís Henrique Dias Tavares nasceu em 1926 na cidade de Nazaré, na Bahia. Durante 

sua juventude se dedicou ao teatro e ao jornalismo, contribuindo para o semanário “O 

momento”, publicação intimamente ligada, de acordo com Tavares (s.d.) com pleitos do Partido 
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Comunista e pelo fim da ditadura varguista. Posteriormente, sua carreira acadêmica se inicia 

com a obtenção dos títulos de bacharelado e licenciatura em Geografia e História através da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade da Bahia em 1951, alçando ao 

doutoramento por meio de concurso de Livre Docência na mesma Faculdade da Universidade 

da Bahia no ano de 1961, defendendo tese intitulada “O movimento Revolucionário Baiano de 

1798” que lhe conferiu o cargo de catedrático da disciplina de História do Brasil (MATOS, 

2018); (TAVARES, 1969; 2004). 

Ao longo de sua vida laboral na década de 1950, Dias Tavares serviu ao Instituto 

Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), época na qual seu estudo “Documentos para a 

história da educação na Bahia existentes na Biblioteca Nacional” foi publicado, chegando a 

ganhar repercussão internacional (OTHER..., 1958, p.794). Contudo, seria principalmente pela 

sua obra pedagógica “História da Bahia” que veio a público pela primeira vez em 1959 que 

Dias Tavares entraria para o rol de grandes pesquisadores da História do Brasil e da Bahia 

(BIBLIOTECA VIRTUAL..., s.d.). 

Do ponto de vista do contexto histórico no qual se insere o historiador baiano, cumpre 

destacar que a partir da década de 1950 é percebida uma explosão demográfica em Salvador55, 

fruto de um intenso processo de industrialização na cidade soteropolitana com o começo das 

atividades petrolíferas e a sofisticação dos empreendimentos industriais e comerciais na região, 

onde o Estado desponta como um ator relevante na composição e regulação destas 

transformações socioeconômicas (SANTOS; OLIVEIRA, 1988, p.58-64); (PESSOTI; 

SAMPAIO, 2009, p.38). 

Um dos reflexos expressivos desse cenário no meio acadêmico, permite-nos apontar 

Boaventura (2009, p.124), foi a convergência, a partir de pleito do deputado federal Pedro 

Calmon, de institutos de educação superior preexistentes na Universidade da Bahia, criada 

através do Decreto-lei nº 9.155, de 8 de abril de 1946 e posteriormente integrada ao sistema 

federal de ensino superior, ato oficializado através da Lei no 1.254, de 4 de dezembro de 1950 

(BRASIL, 1950), onde tal estrutura universitária interferiu diretamente na formação de Dias 

Tavares, bem como também pode ter contribuído para uma melhor recepção do projeto 

transformador de Tavares no Arquivo Público do Estado da Bahia. 

                                                           
55 Em 1940 haviam 290 mil habitantes na cidade, já em 1950 aproximava-se dos 420 mil viventes (RUBIM; 

COUTINHO; ALCÂNTARA, 1990, p.30). 
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Efetivamente, Luís Henrique Dias Tavares assume o cargo de diretor do APEB em 1959 

e a riqueza de relatórios de atividades são um dos recursos basilares de nossas análises para 

aferir a convergência contextual anterior e posterior à PRIA em sua gestão, complementando 

nossas perspectivas com dados relevantes veiculados na imprensa baiana contemporânea ao 

decênio de direção do historiador de Nazaré no APEB. 

Nomeado ao posto de direção durante o governo de Juracy Magalhães (1959-1963), 

alguns elementos da percepção de Tavares em relação à atuação política de Magalhães são 

possíveis de serem captados nas páginas finais da “História da Bahia”, quando o Dias Tavares 

assevera que “o general Juracy Montenegro Magalhães, líder da UDN, ex-Interventor e ex-

Governador da Bahia, político e administrador de largo prestígio”  foi capaz de “colocar a Bahia 

em novo caminho de desenvolvimento” (TAVARES, 1969, p.148). 

Em seu primeiro relatório à frente da instituição arquivística estadual durante o ano de 

1959, Tavares constata um cenário similar àquele visto por José Honório Rodrigues no AN 

(RODRIGUES, 1959a). O diretor parece familiarizado com a situação de diversos arquivos 

norte-americanos e europeus e descreve que o acervo destes é constituído por fundos, 

demonstrando clareza terminológica, contudo, no Brasil e na Bahia de acordo com o professor, 

os arquivos são constituídos de fundos incompletos, impondo-se dificuldades para o estímulo à 

pesquisa, bem como por uma documentação “de interesse geral” da qual se expedem atestados 

(ARQUIVO PÚBLICO..., 1960, p.2). 

Dias Tavares expõe uma perspectiva analítica em relação à posição contemporânea do 

Arquivo na administração pública estadual, criticando as corriqueiras solicitações de folhas de 

pagamento e certidões de tempo de serviço, atribuição que na visão do diretor deveria ser da 

Diretoria de Pessoal do Estado, pois na visão de Tavares as secretarias e repartições eram: 

Incapazes de organizarem os seus próprios Arquivos de documentos práticos 

imediatos, essas Secretarias e essas repartições, numa solução simplista preferem 

sobrecarregar o Arquivo com uma documentação mal preparada, que ainda é 

necessária para os seus serviços correntes, (processos de prestação de contas enviados 

pelo Tribunal de Contas, “para arquivamento”, e depois solicitadas, etc.) e que não 

têm a marca de uma triagem lógica e inteligente. O resultado desta norma, em anos e 

anos de erros acumulados, é a quase impossibilidade de se fazer hoje, do Arquivo 

Público, um verdadeiro Arquivo, retirando-o do que ainda é; um depósito de 

documentos que ele próprio desconhece (ARQUIVO PÚBLICO..., 1960, p.2). 

 

O caminho para a mudança desse quadro, afirma Tavares, consistia no projeto de um 

novo Regimento encaminhado para apreciação superior já naquele ano. Além do novo texto 
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legal, o dirigente pleiteou por uma nova sede para órgão e também pela implantação de cursos 

de formação de arquivistas, citando EUA, França, Bélgica, dentre outros países como exemplos 

nesse quesito. A ideia central do gestor era criar um curso sob tais influências na Escola de 

Biblioteconomia da Universidade da Bahia, e para tanto apela pelo apoio do secretário Josaphat 

Marinho “porque V.Excia . é um professor universitário” e “não faz comércio de votos com a 

ignorância e o atraso do povo brasileiro” para a instalação regular do referido curso (ARQUIVO 

PÚBLICO..., 1960, p.4). 

De fato a questão da formação profissional parece ter sido uma preocupação prioritária 

na gestão de Dias Tavares no APEB. Nesse sentido, ao passo em que Matos (2018) atestou em 

sua pesquisa a convergência de interesses na transformação institucional dos arquivos dirigidos 

pelo historiador baiano e por José Honório Rodrigues, um prelúdio da íntima relação desses 

empreendimentos modernizantes em matéria de treinamento de arquivistas parece surgir já em 

1959, quando uma notícia jornalística de Mauritônio Meira (1959) publicita a chegada de Luís 

Henrique Dias Tavares ao Rio de Janeiro e sublinha que: 

 

[...] o que o trouxe ao Rio foi sua condição de Diretor do Arquivo Público do Estado 

da Bahia e de Professor de “História do Brasil” do Colégio Estadual e da Faculdade 

de Filosofia de Salvador. Veio em missão oficial “para observar a organização do 

Arquivo Nacional e convidar técnicos em arquivística para um Curso de 

Especialização em Arquivo”, que pretende criar em colaboração com a Escola de 

Biblioteconomia da Universidade da Bahia (MEIRA, 1959, p.6) 

 

Meira (1959) prossegue sua síntese da entrevista ao diretor ressaltando o apontamento 

deste de que a situação material, de formação e técnica nos arquivos do Brasil era bem 

semelhante ao caso baiano. Uma das primeiras iniciativas para superar o entrave no quesito 

especialização dos recursos humanos foi no caso do APEB, o envio da técnica Lucy Girardi 

Reis para assistir às aulas do professor francês Henri Boullier de Branche no período de sua 

estada no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro (MATOS, 2018, p.157), ação que produziu frutos 

a longo prazo para instituição, pois posteriormente Reis integraria o corpo docente do Curso de 

Arquivo do APEB. 

Reforça-se o intercâmbio entre as medidas inovadoras de Dias Tavares e Rodrigues em 

1960. A prestação de contas deste ano insinua o encaminhamento do projeto de lei para 

reestruturação do APEB, mas principalmente registra os primeiros passos para a implantação 

do Curso de Arquivo e para a difusão de uma bibliografia especializada norte-americana para 

tanto (ARQUIVO PÚBLICO..., 1961). Nesse sentido, Tavares informa a publicação e 
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divulgação do Guia do APEB e o envio da edição baiana do “Manual de Arquivos” de T.R. 

Schellenberg para impressão. 

A autorização para tanto foi solicitada pelo diretor da instituição arquivística baiana a 

Schellenberg por intermédio de Rodrigues, cuja resposta deste último data de 25 de agosto de 

1960 como se vê: 

Figura 19 – Carta de José Honório Rodrigues para Luís Henrique Dias Tavares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Arquivo Público do Estado da Bahia. Fundo APEB (CARTA DE JOSÉ HONÓRIO RODRIGUES..., 

1960) 
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A preferência pela publicação da obra de caráter pedagógico de Schellenberg corrobora 

para a perspectiva traçada anteriormente de que a formação de arquivistas ocuparia um lugar 

central na gestão de Tavares. Infere-se também que a correspondência entre os gestores 

evidencia a confluência de projetos de ambos, onde a influência estrangeira, notadamente norte-

americana, e, precisamente schellenberguiana se tornaria um pilar para as ações futuras. 

Outro componente primordial do plano de Tavares vem à tona no ano de 1961. Na 

Mensagem no 44 expedida em 15 de maio daquele ano pelo governador Juracy Magalhães para 

a Assembleia Legislativa o chefe do Executivo estadual propunha uma lei que modificasse os 

objetivos, fins e estrutura do APEB, lembrando o fato de que a legislação em vigor que regulava 

a instituição datava do início da década anterior, e portanto se apresentava superada em muitos 

aspectos (MATOS, 2018, p.154).  

Se a própria defesa pública de melhores condições materiais e legais para o Arquivo por 

parte do governador representava um feito significativo por si só, a análise do projeto de 

Tavares é reveladora dos vínculos com os elementos precedentes e posteriores à Primeira 

Reunião Interamericana de Arquivos. Na síntese de suas ideias presentes no relatório sobre o 

exercício durante o ano de 1961 (ARQUIVO PÚBLICO..., 1962a, p.1) Tavares defende que os 

“arquivos funcionais” das secretariais estaduais, da Assembleia e dos órgãos do Judiciário 

sejam organizados sob “os moldes do Arquivo”, o que seria facilitado pela criação do Conselho 

de Assistência Técnica aos Arquivos, uma unidade administrativa colegiada que disporia sobre 

os meios de controle e proteção aos arquivos da sua esfera de competência. 

A estrutura executiva para esta aproximação com a administração dos documentos 

correntes abrangia os “Arquivos Regionais”, cuja finalidade de acordo com Matos (2018, 

p.155) era “reunir a documentação dos munícipios que não pertencessem à região da Capital e 

do Recôncavo”, desta forma a distribuição de Arquivos Regionais respeitaria critérios 

geográficos. Tavares propôs que fossem instalados nas respectivas localidades: zona sul (Ilhéus 

ou Itabuna); sudoeste (Jequié ou Vitória da Conquista) e São Francisco (Barra ou Juazeiro). 

É possível vislumbrar que a circulação de pautas da PRIA a partir de 1959 influenciou 

o plano de modernização no caso da instituição arquivística baiana, onde a existência dos 

“Arquivos Regionais” com propósito de seleção muito se assemelha com o item “e)” da 

Resolução no 14, que recomenda a afirmação legislativa de arquivos intermediários, além disso, 

o projeto de Dias Tavares também parece estabelecer um diálogo com a diretriz “c)” da mesma 

Resolução que estabelece a legislação arquivística deveria: 

 

c) Coordenar as disposições legislativas arquivísticas com as disposições relativas ao 

manejo de documentos nos escritórios administrativos, dando aos arquivos nacionais 
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as funções indispensáveis de fiscalização e assessoramento necessárias para a boa 

conservação e integridade das documentações administrativas (SCHELLENBERG, 

1962b, p.149) 

 

O diálogo e o compartilhamento das mesmas influências em relação ao projeto em 

execução no Arquivo Nacional é ressaltado em sequência por Tavares que observa que “o 

Arquivo Nacional luta, igualmente, por nova reorganização”, e, referindo-se à discussão do 

plano de reestruturação do APEB na PRIA diz que o mesmo “mereceu reparos elogiosos quando 

o discutimos na Reunião Interamericana de Arquivos, realizada em Washington, e da qual 

tivemos a honra de participar” (ARQUIVO PÚBLICO..., 1962a, p.2). 

A relevância da PRIA para Luís Henrique Dias Tavares fica explícita na medida em que 

diz o professor que: 

[...] o Diretor do Arquivo Público do Estado da Bahia foi um dos dois representantes 

do Brasil na Reunião Interamericana de Arquivo, realizada em Washington, Capital 

dos Estados Unidos, de 7 a 27 de outubro de 1961. O convite que me foi dirigido nós 

o tomamos como homenagem à Bahia e a um dos poucos arquivos brasileiros que 

apresentam condições positivas no seu trabalho. Por outro lado, a participação 

naquela reunião nos permitiu uma maior consciência dos problemas 

arquivísticos do Brasil, além de ver e examinar uma prática arquivística notável, 

como é a do Arquivo Nacional dos Estados Unidos (ARQUIVO PÚBLICO..., 

1962a, p.3, grifo nosso) 

 

O trânsito de Tavares entre o grupo de especialistas em Arquivologia do NARS e do 

IPGH também exerceu influência no desenho dos processos de formação de pessoal que seriam 

implantados para a melhoria dos quadros do APEB. Em 1961, revelam-se os primeiros frutos 

do convênio estabelecido com a Escola de Biblioteconomia (EB) da Universidade da Bahia, 

afinal o APEB suplementou a remuneração dos professores das disciplinas de Paleografia, 

Restauração, Técnica de arquivo e Catalogação pela Classificação Decimal Universal (CDU) 

para que 60 funcionários do Arquivo pudessem frequentar as aulas ministradas (MATOS, 2021, 

p.39), posteriormente, sabe-se que os planos de Dias Tavares incluíam também a vinda de 

Gunnar Mendoza através de patrocínio da OEA para ministrar aulas no Curso de Arquivo 

(ARQUIVO PÚBLICO..., 1962a, p.3). 

Do ponto de vista da estrutura física para possibilitar as mudanças desejadas na 

instituição, o período entre 1961 e o começo de 1962 marcam a instalação da Biblioteca 

Francisco Vicente Viana e de um gabinete de microfilmagem para facilitação do acesso aos 

documentos custodiados pelo Arquivo (ARQUIVO PÚBLICO..., 1962a). 

À parte das transformações no próprio APEB, mais do que uma recepção passiva dos 

conhecimentos especializados difundidos em ocasião da PRIA, uma análise da correspondência 
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de Tavares com membros do comitê organizador evidencia uma contribuição original no que 

se refere à construção terminológica da Arquivologia em língua portuguesa. 

Figura 20 – Carta de Tavares para George Ulibarri 

 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado da Bahia. Fundo APEB (CARTA DE LUÍS HENRIQUE DIAS TAVARES..., 

1961). 

 

 

O ofício encaminhado pelo diretor do APEB segue com uma lista de 27 termos 

frequentes no labor arquivístico rotineiro da instituição. Para uma apreensão do contributo de 
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Tavares, faz-se oportuno comparar as definições propostas pelo dirigente e as versões finais 

dos mesmos termos, consolidados nas Resoluções no 5 e 6. 
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Quadro 12 – Comparação da definição dos termos sugeridos por Tavares e a versão final do Glosário de términos archivísticos 

 

 

Termos e definições na versão final (traduzido 

do espanhol) 

Termo em inglês na versão 

final 

Termo em português 

na versão final 

Termos e definições sugeridos 

por Tavares 

Acessibilidade – Condição dos documentos 

estarem disponíveis para a consulta. 

A tarefa de fazer acessível os documentos abarca 

duas etapas: a definição das normas relativas ao 

uso dos documentos, e a execução das ditas 

normas. 

Access Acesso 

Acesso – a facilidade de se 

alcançar e manejar a 

documentação guardada no 

Arquivo. 

_ _ _ 

Arquivo – Instituição em que são 

guardados e preservados os 

documentos manuscritos. No caso 

brasileiro: Arquivo Nacional, 

Arquivo Público do Estado da 

Bahia, etc. No caso de Portugal: 

Arquivo da Torre do Tombo, 

Arquivo Ultramarino. 

_ _ _ 

Arquivo – Seção de repartição 

pública em que são colocados os 

processos administrativos. Do 

mesmo modo, nas empresas 

particulares, Bancos, lojas, 

indústrias, etc. 

 

_ _ _ 

Arquivologia – Disciplina que se 

ocupa de tudo que interessa à 

doutrina, metodologia e prática de 

Arquivo. 

_ _ _ 
Arquivística – Idem. 
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_ _ _ 
Arquivamento – Ação ou efeito de 

arquivar ou colocar em arquivo. 

_ _ _ 

Arranjo – Distribuição de 

documentos de igual origem 

administrativa. 

Catálogo – Qualquer instrumento descritivo 

preparado para facilitar a localização dos 

documentos. Pode adotar diversas formas: 

catálogos de um tipo determinado (cronológicos, 

etc.), inventários, guias, registros, índices, etc., 

 

Catálogo cronológico – Tipo especial de 

catálogo no qual os documentos se encontram 

descritos individualmente em assentos ordenados 

em sucessão cronológico. Seu uso se limita a 

determinadas coleções de documentos históricos. 

 

Finding aids 

 

 

 

 

 

 

Calendar 

Inventários 

 

 

 

 

 

 

Catálogo cronológico 

Catalogação – Técnica de ordenar 

em grupos de maços do mesmo 

assunto, de acordo com a origem 

(fundos), a ordem cronológica ou 

o local. 

_ _ _ 

Classificação – Denominação do 

material de acordo com a origem e 

o assunto. Ainda que respeite a 

procedência do material, para 

melhor classificação, de cada 

documento, leva-se em conta o 

conteúdo, o assunto. 

Série documental – Unidade documental que 

forma parte do fundo documental e onde constam 

documentos que possuem características 

comuns: a mesma ordenação (cronológica, 

alfabética, etc.), o mesmo tipo documental 

(correspondência, livros de contabilidade, etc.), o 

mesmo assunto ou atividade. 

Record series Coleção 

Coleção – Grupo de documentos 

de igual origem ou de igual 

natureza. No caso do Arquivo da 

Bahia; Coleção de Ordens Régias, 

Coleção de Cartas do Governo da 

Bahia para o Conselho 

Ultramarino, etc. 
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_ _ _ 
Compartimento – Divisão ou 

seção entre as estantes. 

_ _ _ 

Conferência – Trabalho de 

verificar se as relações de 

documentos enviados para 

arquivamento concordam com o 

conteúdo dos maços. 

_ _ _ 

Depósito – Lugar em que se 

encontram as estantes com os 

documentos. 

Ficha  – A cédula, papeleta ou etiqueta na qual 

se consignam os dados indispensáveis para a 

identificação da unidade documental que se 

refere. 

 

Card Ficha 

Etiqueta – Palavras escritas no 

exterior das pastas, pastas ou 

maços, destinados a identificar os 

documentos ali guardados. 

 

Eliminação ou expurgo – A destruição 

legalmente autorizada e sistemática de 

documentos que, segundo o critério das 

autoridades arquivísticas, não são elegíveis para 

a conservação permanente. 

 

Disposal Eliminação 

Expurgo – Trabalho de tratamento 

químico dos documentos, para 

combate a traças, cupins, formigas 

e outras pragas. 

_ _ _ 
Guia – Indicador dos documentos 

guardados no arquivo. 

_ _ _ 
Laminação – Método mecânico de 

reparar e proteger manuscritos. 

_ _ _ 

Maço – Reunião de vários 

documentos de igual natureza, 

assunto, ou origem, num só 

pacote. 

_ _ _ 
Manuscrito – Documento escrito a 

mão. 
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_ _ _ 

Preservação – Proteção de 

documentos contra as pragas 

comuns. 

_ _ _ 

Paleografia – Estudo das formas 

de escrita. Ensina a leitura dos 

manuscritos antigos. 

 

Procedência – Os documentos devem se 

conservar inviolavelmente dentro do fundo 

documental ao qual pertencem naturalmente.56 

 

  

Procedência – Origem do 

documento, considerando o lugar 

em que ele teve função viva. 

_ _ _ 

Relação – Lista corrente, não 

sistematizada, de documentos 

enviados para arquivamento, ou já 

arquivados. 

_ _ _ 
Resenha – Índice geral dos 

manuscritos, pelas coleções. 

_ _ _ 

Resumo – Sumário de conteúdo de 

cada documento. Feito para as 

Ordens Régias emanadas do 

Conselho Ultramarino. 

_ _ _ 

Restauração – Trabalho de 

recuperação de um documento 

danificado pelo tempo ou pelas 

pragas. 

Subgrupo documental – Unidade documental 

correspondente a cada subdivisão administrativa: 

(ou oficina subordinada) de uma entidade pública 

ou privada a qual pertence o fundo ou grupo 

documental. O subgrupo pode também estar 

Subgroup Seção 

Seção – Divisão administrativa do 

Arquivo, significando a natureza 

da documentação que reúne. Ex: 

Seção Judiciária (Seção do 

Arquivo onde estão os 

                                                           
56 Definição disponível na Resolução no 5 (SCHELLENBERG, 1962b, p.130). 
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integrado por toda a documentação relativa a 

cada de uma das funções principais da 

dependência. O subgrupo está normalmente 

composto de várias séries documentals 

relacionadas entre si administrativa ou 

funcionalmente. 

 

Na Espanha: Série 

documentos enviados pelos 

Cartórios da Justiça, Inventários, 

Testamentos, etc.); Seção de 

Administração (Seção do Arquivo 

onde estão os documentos 

enviados pelas Secretarias de 

Estado e demais repartições 

públicas). 

 

  

Fonte: Compilado pelo autor a partir de Schellenberg (1962b, p.130-135) e (CARTA DE LUÍS HENRIQUE DIAS TAVARES..., 1961). 

 



151 

 

Percebe-se que as contribuições de Dias Tavares para o debate terminológico foram 

expressivas. Dentre os aportes do diretor do APEB que encontraram algum grau de legitimação 

no Glosário de términos archivísticos (Resolução no 6) podemos citar os termos “acesso”, 

“procedência” (Resolução no 5) e “Seção”. Referindo-se ao primeiro, um elemento marcante da 

acepção de Tavares é a percepção do tratamento técnico como forma para efetivar o acesso, 

aspecto refinado na definição final de “Acessibilidade”. Tratando da “procedência”, o sentido 

impresso em Dias Tavares implicitamente traz a perspectiva teórica norte-americana do Ciclo 

de vida ao mencionar a “função viva” dos documentos, enquanto que o texto final da Resolução 

no 5 registra essa ideia pelo adjetivo “naturalmente”. Já a proposição baiana do significado de 

“seção” atesta um ruído na comunicação entre a fala arquivística lusófona e hispânica, na 

medida em que a definição original em espanhol parece remeter ao conceito de série, foi 

proposto como equivalente a “seção” em língua portuguesa que em verdade, refere-se ao 

conjunto de fundos relacionados aos Poderes do Estado, tais fundos em um segundo nível 

organizativo possuiriam séries. 

Por motivos que desconhecemos até o momento, o Glossário da PRIA não incluiu 

termos basilares para Arquivologia. Desta forma, o esboço de instrumento terminológico de 

Tavares merece realce por indicar a relevância de algumas dessas acepções. “Arquivo” é uma 

destas, onde o diretor propõe as dimensões referentes às instituições arquivísticas e às seções 

de repartições dedicadas ao cuidado dos arquivos de uma única organização. Uma das leituras 

que podem ter influenciado o diretor na proposição é o “Manual de Arquivos” de T.R. 

Schellenberg, especificamente no trecho no qual o arquivista estadunidense comenta que: 

 

As definições do material de arquivo referem-se tanto a elementos concretos como a 

abstratos. 

(a) Os elementos concretos (tangible) são 

(1) A forma, isto é, as classes físicas (textual), (audiovisual, cartográfica) e os tipos 

físicos (correspondência, formulários, memorandos, etc.): 

(2) A origem, isto é, repartições públicas instituições, empresas comerciais, 

famílias etc.; 

(3) O lugar de conservação, isto é, repartições originiárias, instituições como os 

arquivos, repositórios de manuscritos, arquivos particulares 

(b) Os elementos abstratos (intagible) são 

(1) As razões para a criação ou acumulação (atividade orgânica ou intencional); 

(2) As razões para a preservação (valor em relação a fins outros que aqueles para os 

quais foram produzidos ou colecionados), e 

(3) A custódia (SCHELLENBERG, 1962c, p.6, grifo nosso) 

 

Em outro momento, Tavares acha crucial compreender precisamente “Arquivologia” e 

aponta sinonímia com “Arquivística”.  Já no que concerne à “Classificação” e “Arranjo”, as 

definições propostas por Dias Tavares ressaltam a importância de ser respeitada a origem 
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administrativa dos documentos de arquivo, contudo, diferentemente de Schellenberg (1962c, 

p.22-31)57, os elementos biblioteconômicos “conteúdo” e “assunto” ganham centralidade nas 

acepções do historiador baiano, o que provavelmente muito se deve ao cenário institucional 

local, onde influências também da Escola de Biblioteconomia da Universidade da Bahia podem 

ter sido apreendidas, mas também, de forma não excludente, outra hipótese da adoção do 

assunto como parâmetro classificatório pode ter sido a visita do especialista em Documentação, 

Javier Lasso de La Vega ao APEB em 1959 (ARQUIVO PÚBLICO..., 1960). 

Termos omitidos na versão final do Glossário da PRIA como “Arquivamento”, 

“Laminação”, “Compartimento”, “Conferência”, “Depósito”, “Maço”, “Manuscrito”, 

“Restauração” e “Paleografia” que parecem remeter ao cotidiano laboral da instituição 

arquivística baiana à época, da mesma forma, a necessidade em melhor limitar o que seriam os 

produtos “Guia”, “Relação”, Resenha” e “Resumo” sugerem uma intensa atividade de produção 

de instrumentos de pesquisa durante a gestão de Tavares. Por oposição, a proposta de inclusão 

de “Expurgo” como técnica de afastamento de pragas biológicas nos arquivos parece ter 

contribuído para delimitação da palavra no sentido de eliminação. 

Matos (2021b) esclarece que Luís Henrique Dias Tavares foi convidado em 1962 por 

George Ulibarri, membro do Conselho Interamericano Técnico para Arquivos para compor o 

Comitê de Terminologia do referido Conselho, o que demonstra que as sugestões 

terminológicas do diretor da instituição arquivística baiana encontraram alguma ressonância 

nos ambientes formulados após a PRIA. 

Além de contribuições próprias, sabe-se que a interação entre os projetos 

“modernizadores” em execução no Rio de Janeiro e em Salvador se pretendia afinar ainda mais 

em vários aspectos na iminência da reunião de Washington, como o ofício respondido ao 

principal organizador da PRIA, T.R. Schellenberg deflagra. 

 

 

 

 

 

                                                           
57 Vale pontuar o fato de que Schellenberg (1962c, p.23-31) defende categoricamente: 1) O uso do termo 

“Classificação” para a operação intelectual de criação de classes em arquivos correntes; 2) Contrariamente, o termo 

“Arranjo” para a “ordenação de grupos inteiros [...] de documentos não correntes” e 3) a primazia do método 

funcional para a classificação da maior parte dos documentos, excetuando-se somente “aqueles que não derivem 

de ação governamental positiva ou implique esta última”. 
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Figura 21- Carta com a resposta de Luís Henrique Dias Tavares para T.R. 

Schellenberg 

 

 

Fonte: Arquivo Público do Estado da Bahia. Fundo APEB (CARTA DE RESPOSTA...,1961). 
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Figura 22 – Tradução da carta de resposta de Luís Henrique Dias Tavares para T.R. 

Schellenberg 

 

 
Luís Henrique Dias Tavares 

Arquivo Público do Estado 

Rua Senador Costa Pinto s/n 

Salvador, Bahia, Brasil 

 

 

5 de Junho de 1961 

 

Sr. T.R. Schellenberg, Diretor 

Reunião Interamericana de Arquivos 

General Services Administration, 

National Archives and Records Service 

Washington, 25 D.C. 

EUA 

 

 

Caro senhor: 

 

Eu gostaria de agradecê-lo pela sua informação na sua carta de 22 de maio, 1961. 

 

Sobre a conferência, nós recebemos uma carta do Dr. Ceferino Garzon Maceda, Diretor do Instituto de Estudos 

Americanistas, Córdoba, Argentina. Ele me pediu para enviar informações sobre os meios que nós usamos para 

transcrever documentos históricos aqui na Bahia. Nós o respondemos constatando que nossos problemas na 

transcrição de documentos não são similares com os espanhóis; nós também afirmamos que em Julho nós teríamos 

a oportunidade de discutir isso com o Dr. José Honório Rodrigues, no Rio de Janeiro, então nós poderíamos 

formular uma opinião do Brasil sobre o problema. 

 

Seu “Manual de Arquivo” está sendo impresso agora, e nós o levaremos para a conferência de Washington. 

 

 

Ansioso por ouvi-lo, eu continuo, 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Luís Henrique Dias Tavares 

Diretor do Arquivo Público do Estado da Bahia 
Fonte: Tradução do autor de (CARTA DE RESPOTA..., 1961). 

 

 

A correspondência atesta que além da divulgação dos documentos elaborados por 

Schellenberg para PRIA, também os estudos para normatização do fazer paleográfico 

elaborados pelos especialistas da Universidad de Córdoba foram disseminados no meio 

arquivístico brasileiro. Mais do que isso, Luís Henrique Dias Tavares manifesta uma apreensão 

da complexidade do caso brasileiro nessa atividade, detalhando mais uma vez o profícuo 

diálogo estabelecido com José Honório Rodrigues e a consciência da existência de 

singularidades nos problemas arquivísticas do único país de lusófono da América Latina. 
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Após o término formal dos debates de outubro de 1961, possivelmente em decorrência 

disto, expandem-se tentativas da gestão de Dias Tavares em aprimorar a instituição. Os cursos 

de curta duração ministrados em parceria com a EB, ganham novos contornos, aumenta-se a 

carga horária, a quantidade de disciplinas relacionadas mais diretamente à Arquivologia, dentre 

outras mudanças que consolidaram o Curso de Arquivo como uma das principais medidas da 

administração de Tavares. 

A oficialização do referido curso ocorre por meio do Decreto nº 18.731, de 17 de 

dezembro de 1962 (MATOS, 2021, p.157), determina-se que ao longo de 8 de meses os 

discentes seriam instruídos por professorado composto de técnicos da instituição. Girardi Reis, 

por exemplo, como mencionado anteriormente frequentou as aulas de Henri Boullier de 

Branche no Arquivo Nacional,  já Ari Serra e Hidelgardes Cantolino Vianna por sua vez, 

atuavam pelo menos desde 1960 como pesquisadores das condições sócio-políticas e da história 

administrativa baiana no APEB (ARQUIVO PÚBLICO..., 1962a, p.5), o que demonstra que 

em menos de 4 anos de gestão, Tavares foi capaz de especializar alguns funcionários do 

Arquivo para o aprimoramento do trabalho técnico rotineiro, bem como para preparar docentes 

que influenciariam  em uma melhoria geral do quadro de pessoal do APEB. 

 

 

Quadro 13 – Estrutura do curso do APEB 

 

Matéria 
Carga 

horária 
Docente 

Técnica de Arquivos 60 Lucy Girardi Reis 

História Administrativa da Bahia 40 Ari Serra 

Diplomática 40 Maria do Carmo Pondé 

Notariado 20 Hidelgardes Cantolino Vianna 

Conservação e Restauração de Documentos 20 Lindaura Corujeira 
 

Fonte: Elaboraçaõ do autor baseado em Matos (2021, p.158) 

 

A divulgação desse novo estágio do Curso de Arquivo do APEB incluiu a rede técnicos 

e especialistas congregados em outubro de 1961, como evidencia o ofício redigido por Tavares 

para George Ulibarri. Dias Tavares parece preocupado em sinalizar a qualidade do curso ao 

comentar a utilização da obra de Schellenberg na disciplina de Técnica de Arquivo. 
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Figura 23 – Carta de Luís Henrique Dias Tavares para George Ulibarri informando sobre o 

Curso de Arquivo do APEB 

Fonte: Arquivo Público do Estado da Bahia. Fundo APEB (CARTA DE LUÍS HENRIQUE DIAS 

TAVARES..., 1962). 
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À proporção em que Luís Henrique Dias Tavares comenta sobre a ideia, compartilhada 

com José Honório Rodrigues, da realização de uma reunião com diretores de instituições 

arquivísticas no Brasil, revela-se um protagonismo de ambos na orquestração de esforços para 

conhecer as peculiaridades regionais dos arquivos no Brasil, para que na posse de tal 

conhecimento fosse possível uma evolução do tratamento técnico e do lugar institucional dos 

arquivos brasileiros em diferentes níveis da administração pública. 

Em que pese a aparente guinada inovadora a partir de 1962, contudo, o relatório do 

exercício deste ano se apresenta como “último relatório de uma administração”, onde, apesar 

de não serem registrados as razões que podem ter motivado Dias Tavares a colocar o cargo à 

disposição, não é descabido supor que lentidão no trâmite do projeto de lei que reestruturaria o 

APEB tenha freado a pulsão modernizadora de sua gestão (ARQUIVO PÚBLICO..., 1962b, 

p.1). 

Esta hipótese ganha força na medida em que o relatório cita o referido projeto lei 

apresentado através de Mensagem do governador Juracy Magalhães à Assembleia e sublinha 

que: 

Tal Mensagem, preconiza o novo Arquivo Público, definindo seus objetivos e 

finalidades, conceituando-o, dando-lhe um conjunto de órgãos técnicos. Hoje a 

Mensagem de 1961 já está enriquecida com as sugestões que apresentamos para a 

reforma da Secretaria do Interior e Justiça, uma das quais advoga a instituição dos 

Arquivos Regionais. 

Portanto, no objetivo de conquista de nova legislação para o Arquivo Público, o 

Governo fez o que lhe cabia e o legislativo falhou, não dando importância ao que é 

muito importante (ARQUIVO PÚBLICO..., 1962b, p.1, grifo do autor). 

 

O efeito do obstáculo imposto pelo Legislativo no aporte de uma legislação mais 

adequada ao APEB pode ser percebido através da leitura dos relatórios posteriores. Diante da 

troca de governadores em 1963, mais uma vez Tavares brevemente reafirma a importância do 

projeto de lei encaminhado anteriormente, enfocando suas palavras em uma descrição sucinta 

das atividades técnicas arroladas naquele ano. Em um dos poucos momentos nos quais destoa 

desse aspecto descritivo, Dias Tavares menciona as turmas diplomadas pelo Curso de Arquivo 

da instituição, entretanto, lamenta-se da política remuneratória vigente no estado da Bahia, onde 

por conta disto muitos profissionais preferiam manter vínculos empregatícios com outros 

órgãos públicos e privados cujos salários e benefícios de carreira eram mais atrativos 

(ARQUIVO PÚBLICO..., 1963). 

Não obstante a isso, nuances do trânsito político de Luís Henrique Dias Tavares são 

percebidos ao se levar em conta registros fotográficos das turmas de arquivistas formados nos 

anos subsequentes. 
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Figura 24 – Dias Tavares e os arquivistas formados em 1963 

Fonte: Arquivo Público do Estado da Bahia. Fundo APEB (FOTOGRAFIA..., 1963) 

 

Figura 25 – Dias Tavares e os arquivistas formados em 1964 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Arquivo Público do Estado da Bahia. Fundo APEB (FOTOGRAFIA..., 1964) 
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Figura 26 – Convite de formatura da turma de arquivistas de 1964 

 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado da Bahia. Fundo APEB (CONVITE..., 1964). 

 

 

A atribuição da paraninfia da turma de 1964 ao general e ex-governador Juracy 

Magalhães aparenta ser um elemento expressivo para se ponderar que o sucesso de medidas 

implantadas no APEB à época, também compreendiam em certo aspecto a capacidade de Dias 

Tavares em estabelecer diálogo com as autoridades. 

A manutenção da continuidade do Curso de Arquivo do APEB em convênio com a 

Escola de Biblioteconomia da Universidade da Bahia, ainda que não reflita integralmente isto, 

parece incentivada pelo contato de Tavares com o Grupo de Trabalho da PRIA liderado por 

Aurelio Tanodi, onde ficaram registrados compromissos com a associação entre arquivos e 

universidades para a implementação de cursos de formação de arquivistas (SCHELLENBERG, 

1962b, p.135-136). 

A não incorporação absoluta do plano de estudos proposto na Resolução no 7 talvez se 

explique pelo fato de existirem dificuldades na obtenção de docentes especializados em cada 

uma das disciplinas sugeridas como ideais na PRIA, o que se tentou solucionar com a visita de 

Gunnar Mendoza à Salvador, que não foi possível. Ainda assim, nesse quadro, a presença de 

disciplinas e/ou conteúdos propostos no GT sobre formação profissional da PRIA tais quais a 

cadeira de Diplomática e elementos da matéria Arquivologia teórica são indicativos de algum 

de adaptação das diretrizes propostas em Washington. 
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Embora tenha permanecido no cargo até 1969, os relatórios de Dias Tavares após 1963 

se tornam fontes de pesquisa limitadas, haja vista que o tom narrativo do prosseguimento dos 

trabalhos na classificação, descrição e divulgação do acervo da instituição predomina nesses 

documentos, algo que talvez seja sintomático da persistência de uma legislação ultrapassada e 

ainda em vigor no Arquivo (ARQUIVO PÚBLICO..., 1965, 1966, 1968, 1969).  Outros fatores 

sócio históricos como o Golpe Militar de 1964 podem ter saturado as vias legais para o pleito 

por celeridade na reforma legal e estrutural do APEB. 

Curioso é o fato de que não existe um relatório do exercício de 1964, o que talvez seja 

justificável pela bolsa de estudos cedida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal 

a Luís Henrique Dias Tavares, contudo a precisão das datas e motivos da lacuna de registros 

com certeza demanda mais investigações. O fato é que no exercício do ano seguinte, 1965, 

quem assina a prestação de contas administrativa é o Diretor substituto, Wilson Sampaio que 

apenas menciona a viagem de Tavares e quantifica o trabalho técnico daquele ano (ARQUIVO 

PÚBLICO..., 1965). 

Apesar de aparentemente afastado da gestão do APEB, o ano de 1964 registra um marco 

relevante de Tavares na aproximação da Arquivologia brasileira com a norte-americana. É 

nesse momento que vem a público, no importante periódico arquivístico The American 

Archivist a resenha de Dias Tavares (1964) sobre a edição brasileira de “Documentos públicos 

e privados: arranjo e descrição” de T.R. Schellenberg, traduzido por Manoel A. Wanderley e 

publicado pelo Arquivo Nacional em 1963.  No texto o historiador baiano ressalta que tal obra 

é de: 

Inestimável contribuição teórica e prática, um dos poucos livros de arquivística até 

agora editados no Brasil. Seu autor, o Dr. Theodore R. Schellenberg, é um veterano 

mestre de arquivistas, autor, também, de um ótimo “Manual de Arquivos”. Como no 

caso do Manual, a divulgação, no Brasil, do livro “Documentos Públicos e Privados: 

Arranjo e Descrição” resulta de iniciativa pioneira do historiador José Honório 

Rodrigues, diretor do Arquivo Nacional e autor, ele próprio de uma respeitável obra 

prática a favor da reforma dos arquivos brasileiros (TAVARES, 1964, p.421) 

 

Em particular, arremata o diretor: 

 

Para o arquivista brasileiro, todo volume de Schellenberg é de completa atualidade e 

novidade. Existindo, porém, enganos e equívocos, em torno do que seja arranjo de 

documentos nos arquivos é de especial valor a segunda parte, na qual o mestre 

Schellenberg ensina a natureza e os princípios de arranjo (TAVARES, 1964, p.422) 
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Se fica claro na resenha a afinidade estabelecida com o pensamento schellenberguiano 

e com a gestão de Rodrigues no AN, também se evidencia a persistência da obra de T.R. 

Schellenberg no Brasil e na América Latina mesmo após sua aposentadoria do NARS, o que 

muito se deve à rede de gestores de instituições arquivísticas estabelecidas antes e em função 

da Primeira Reunião Interamericana de Arquivos. 

Posteriormente, quando Luís Henrique Dias Tavares retornou à administração da 

instituição arquivística baiana considerou o ano de 1966 “anormal” afinal, depois de cinco anos 

do encaminhamento do projeto de lei que reestruturaria o APEB e colocaria a instituição 

arquivística como órgão central a cargo da administração também de documentos correntes, a 

Assembleia discutiu e aprovou um novo aporte legal para o Arquivo. Entretanto, a proposta 

pleiteada desde o início da gestão de Tavares foi esvaziada do sentido almejado pelo diretor, 

posicionando o APEB “à margem da administração pública” e longe de uma “reforma total” 

que o situasse “no Centro da Memória viva e útil de toda a administração pública” (ARQUIVO 

PÚBLICO..., 1967, p.1).  

Apesar da impossibilidade de comparar o projeto original com aquele publicado através 

do Decreto no 20.293, de 14 de agosto de 1967, a análise desta última versão nos permite 

observar influências dos movimentos de organização e execução da PRIA, ainda que muitas 

das ideias de Tavares no início de sua gestão tenham sido possivelmente desconfiguradas. Por 

outro lado, para uma percepção mais aguçada do quão profundas podem ter sido essas mudanças 

na instituição arquivística baiana, então faz sentido também comparar o Decreto de agosto de 

1967 com o Decreto no 14.637, de 26 de junho de 1950, imediatamente anterior ao arcabouço 

legal sugerido por Dias Tavares. 

A regulamentação de 1967 é iniciada atribuindo o que denomina “subfunção arquivo” a 

cargo do Arquivo Público do Estado da Bahia, dentro desta são elencadas 7 atividades 

codificadas numericamente, quais sejam: 

 

1 – Recolhimento, guarda, preservação e conservação de documentos de valor legal, 

administrativo ou histórico. 

2 – Fornecimento de dados e elementos. 

3 – Estudos e pesquisas históricas. 

4 – Promoção de publicações especializadas. 

5 – Assistência técnica a arquivos. 

6 – Reprodução, guarda e conservação de microfilmes de documentos. 
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7 – Restauração de documentos (BAHIA, 1967) 

 

Percebe-se que o Decreto de 1967, em relação ao instrumento legal precedente, além de 

aplicar uma redação mais clara do que seriam as atribuições da instituição arquivística, também 

reconhece a custódia e preservação dos documentos públicos como uma subfunção legítima do 

aparato estatal, e, para desempenhá-la de forma satisfatória em termos econômicos e de uso dos 

documentos se faz pertinente a observância do valor legal, administrativo ou histórico. O 

refinamento do que deveria compor o acervo do APEB parece uma conquista significativa deste 

momento, algo distinto do que o aporte legal anterior determinava: 

Art. 1º - O Arquivo Público do Estado da Bahia, repartição dependente da Secretaria 

do Interior e Justiça, é destinado a recolher, custodiar e conservar, sob classificação 

sistemática, todos os documentos concernentes à administração e quaisquer 

outros que interessem à história e à geografia da Bahia, bem como aqueles que o 

Governo determinar (BAHIA, 1950, grifo nosso) 

 

A determinação precisa de quais arquivos seriam recolhidos e por quais critérios pelas 

instituições arquivísticas, como se abordou na subseção anterior foi uma recomendação latente 

da Resolução no 14 da PRIA e que se fez presente também no anteprojeto para o Sistema 

Nacional de Arquivos da Comissão Nacional de Arquivos liderada por Rodrigues, dessa 

maneira, temos um indício de que a PRIA e seu cenário organizativo foi um dos elementos 

responsáveis por esta mudança. 

A partir da estrutura organizacional imposta de 1967 fica ainda mais claro o vínculo 

com a doutrina schellenberguiana propagada na Primeira Reunião Interamericana de Arquivos, 

na medida em que ficou convencionado que as unidades administrativas do APEB seriam: 

 Seção de Administração Geral 

    Serviço de Pesquisas e organização 

 Seção de Estudos e Pesquisas 

 Seção de Comunicação Cultural 

 

 Serviço de Documentação Escrita 

 Seção de Documentação Administrativa 

 Seção de Documentação Legislativa 

 Seção de Documentação Judiciária 
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 Seção de Documentação Histórica 

 

 Serviço de Documentação Impressa, Cartográfica e Audiovisual 

 

 

 Seção de Documentação Histórica Contemporânea 

 Seção de Livros e Mapas 

 

 Serviço de Microfilmagens e Restauração de Documentos 

 Seção de Filmes, Microfilmes e Discos 

 Seção de Restauração de Documentos 

 

 Arquivos Regionais do Estado 

 Conselho de Assistência Técnica aos Arquivos (BAHIA, 1967) 

 

Embora diferente do Regimento do Arquivo Nacional (BRASIL, 1958) que deslocava a 

feitura da pesquisa histórica para quando esta se fizesse útil aos objetivos da instituição, no caso 

do APEB a questão parece ter sido mais privilegiada e ganha uma unidade administrativa 

própria para tal, de qualquer forma, não obstante às críticas tanto de Rodrigues como de 

Tavares, em ambas instituições se permanece com uma Seção de Documentação Histórica, o 

que pode ter sido uma medida aceita em caráter contingencial ao passo em que a investigação 

sobre a proveniência dos documentos desta Seção exigiria muitos esforços para sua execução. 

Contudo, a nova estrutura apresenta a mesma relação do anteprojeto para o Sistema 

Nacional de Arquivos com os arquivos intermediários, no caso baiano denominados “Arquivos 

Regionais do Estado”. As estruturas arquivísticas planejadas entre o Rio de Janeiro e Salvador 

também coincidem nos órgãos técnicos colegiados para assessoramento, tratando-se no AN do 

Conselho Nacional de Arquivos, e, no APEB do Conselho de Assistência Técnica aos Arquivos. 

A centralidade das instituições arquivísticas na difusão de conhecimento técnico para o melhor 

tratamento dos arquivos correntes com certeza se deve ao contato com a Arquivologia norte-

americana e a perspectiva teórica do Ciclo de vida dos documentos, e, muito possivelmente a 

PRIA e a Resolução no 14 foram diretrizes para a implantação desta ideia em solo brasileiro. 

Estabelecem-se as seguintes atividades para o Conselho de Assistência Técnica aos Arquivos: 
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Artigo 6º - A atividade básica assistência técnica a arquivos, no âmbito do Arquivo 

do Estado da Bahia é da competência do Conselho de Assistência Técnica aos 

Arquivos e compreende as atividades a seguir enumeradas: 

1. Propor os prazos para conservação dos documentos guardados no arquivo do 

Departamento Geral da Administração (DAG), baixando normas para sua eliminação 

ou remessa ao Arquivo do Estado da Bahia. 

2. Aprovar normas para a preservação dos documentos guardados nos arquivos. 

3. Aprovar normas de acessibilidade, reserva e sigilo reguladores do uso dos 

documentos guardados nos arquivos. 

4. Estabelecer as regras de recolhimento de documentos no Arquivo Central do DAG, 

e deste no Arquivo do Estado. 

5. Fixar as normas de assistência técnica aos arquivos da administração pública, aos 

arquivos municipais e aos particulares (BAHIA, 1967) 

 

De forma distinta, a legislação do APEB em 1950 mencionava a possibilidade do diretor 

ou um dos funcionários da instituição visitarem os arquivos municipais e de outros órgãos 

estaduais afastados da capital para verificar a classificação e guarda destes acervos (BAHIA, 

1950), aspecto muito semelhante à figura dos “arquivistas-missionários” presentes na legislação 

arquivística francesa desde a década de 1920 e de maneira ainda mais expressiva a partir do 

decênio de 1950, como melhor descrevem Henri Chernier (1960, p.6) e  H. Blaquière, R. 

Favreau e Y. Pérotin (1991, p.105)58. 

As incumbências a cargo do diretor do Arquivo, no caso do texto legal de 1967, incluem 

além dos afazeres administrativos, a convocação e presidência das reuniões do Conselho, a 

assinatura de convênios, a aprovação dos planos de aulas do Curso de Arquivo, a criação de 

grupos de trabalho e inquéritos sobre os arquivos sob sua jurisdição, dentre outras atividades. 

Já em relação ao trabalho dos chefes de seção e chefes dos Arquivos Regionais, é interessante 

notar que coexiste em ambos a responsabilidade de “Acompanhar a evolução da arquivística, 

concorrendo para a melhoria dos trabalhos dos arquivos” (BAHIA, 1967), o que não era 

presente no Decreto de 1950. 

A formação adequada para o desempenho de funções estratégicas é outro aspecto 

inovador da norma de 1967, afinal, torna-se uma condição regimental para a nomeação ao cargo 

de chefe da Seção de Documentação Impressa, Cartográfica e Audiovisual, por exemplo, a 

posse do diploma de curso superior em Biblioteconomia e Documentação, critério que também 

se aplica para a chefia da Seção de Livros e Mapas. Na medida em que este fato pode representar 

                                                           
58 Texto originalmente escrito entre 1963-1964. 
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os fortes laços estabelecidos com a EB da Universidade da Bahia, também é um contraponto ao 

que parece ter sido uma importante frente de atuação de Tavares no que refere à formação 

arquivística.  

De qualquer modo, percebe-se um balanceamento de tal contrariedade no excerto do 

texto legal de 1967 que condiciona a nomeação dos chefes de Serviço e das Seções à formação 

no Curso de Arquivo da instituição, cuja influência pode convergir na Resolução no 7 da PRIA, 

que recomendava a preferência na contratação para as instituições arquivísticas de arquivistas 

formados através de cursos de nível universitário. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa objetivou compreender o enlace entre elementos teóricos e 

históricos do contexto organizativo da Primeira Reunião Interamericana de Arquivos e da 

própria reunião em si que emergem na conjuntura arquivística dos dois participantes brasileiros: 

José Honório Rodrigues, diretor do Arquivo Nacional (1958-1964) e Luís Henrique Dias 

Tavares, diretor do Arquivo Público do Estado da Bahia (1959-1969). 

Para este fim, parecia-nos primordial situar o entendimento da literatura ao longo dos 

60 anos que nos separam da contemporaneidade do evento que pretendíamos estudar, mas 

principalmente se apresentava inevitável um embasamento sólido em fontes primárias 

provenientes das instituições organizadoras e partícipes da reunião.  

Em um cenário atípico onde o fechamento dos arquivos que fundamentariam nossas 

análises fez-se como regra por motivos de saúde pública, ainda assim foi possível ter contato, 

facilitado pela tecnologia e pela gentileza de alguns autores e instituições presentes em nossa 

seção de agradecimentos com documentos que nos auxiliaram a assinalar a relevância da 

temática abordada para a discussão das origens e do fluxo de influências teórico-práticas na 

Arquivologia brasileira. 

Em que pesem as condições de coleta de dados, ainda assim inferências expressivas 

foram possíveis, apesar de não apresenterem um caráter definitivo sobre o assunto estudado, 

demonstram uma contribuição inicial no entendimento dos planos de modernização arquivística 

no Brasil entre o final da década de 1950 e início de 1960. Desta forma, não obstante ao fato de 

que nosso objeto de estudos não foi esgotado, chega-se ao momento de sintetizar percepções e 

indicar perspectivas futuras de investigação. 

No percurso investigativo enxergou-se um campo de pesquisas surgindo em torno da 

História da Arquivologia, onde vislumbramos que, mais do que reconstituir eventos, pessoas e 

acontecimentos importantes, torna-se imprescindível mapear a constituição da influência 

teórico-prática dos Estados Unidos no Brasil e na América Latina, e, nesse sentido uma pesquisa 

sobre a Primeira Reunião de Arquivos fazia-se necessária. 

Introduziu-se a temática desta pesquisa observando uma frequente menção à Primeira 

Reunião Interamericana de Arquivos como um evento mobilizador de discussões centrais para 

a consolidação teórico-prática da Arquivologia na América Latina sob diversos aspectos, dos 

quais podemos destacar: o surgimento dos sistemas de arquivo nacionais, a difusão de 

bibliografia especializada, a luta pela criação de uma associação profissional latino-americana 

inicialmente à parte dos Conselho Internacional de Arquivos, a normatização de parte da 
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transcrição paleográfica, a harmonização terminológica através do Glosario de Términos 

Archivísticos, o estímulo à adoção do princípio da proveniência no arranjo, dentre outras 

contribuições. 

A organização da reunião de Washington foi encampada institucionalmente pelo 

Instituto Pan-Americano de Geografia e História e pelo National Archives and Records Service. 

Aquele, órgão supracional fortemente vinculado à política externa estadunidense para a 

América Latina, dedicou-se com ênfase ao levantamento da situação dos arquivos latino-

americanos como fontes para pesquisas históricas desde princípios da década de 1950 e 

enxergou na PRIA, uma possibilidade ímpar de concatenar diretores de diversas instituições e 

serviços arquivísticos para o propósito citado anterioremente; aquele, uma instituição 

arquivística recente em relação às coirmãs latino-americanas, mas com uma rápida penetração 

no Fazer da administração de documentos correntes que gerou um Saber especializado, um 

elemento de troca na reafirmação do bom inter-relacionamento entre o governos das Américas. 

Afora os interesses institucionais na origem do congresso de outubro de 1961, perceb-

se na figura de T.R. Schellenberg um papel decisivo na orquestração do evento. Como sugerem 

os estudos de Pardo (1980), Alexander e Sandanger (1991) e Hardesty (2007), apesar do teórico 

estadunidense ocupar uma posição privilegiada na direção do NARS, muito do seu contato com 

os arquivos latino-americanos prescindiu de uma prévia estratégia institucional. Como 

personagem histórico e teórico, com certeza Schellenberg por si só demanda uma série de 

investigações que nos desviariam nesse momento do nosso objetivo principal, contudo, pode-

se apontar indícios de um projeto pessoal de difusão de suas perspectivas teóricas, plano 

grandemente facilitado pelas relações que o arquivista norte-americano mantinha com membros 

da Rockefeller Foundation e do IPGH. Certamente uma maior compreensão deste importante 

ator teórico e da aceitação de suas ideias na América Latina se faz mais do que necessário, 

urgente. 

Vicenta Cortés Alonso e Aurelio Tanodi, personagens de origem europeia mas com 

vivência nos arquivos e no ensino da Arquivologia na região latino-americana também 

desempenharam papéis essenciais na coordenação dos frutos posteriores à PRIA. Eles 

coordenaram cursos de formação intensiva que se tornaram medidas paliativas dada a não 

concretização física de muitas escolas nacionais de Arquivologia, bem como auxiliaram na 

difusão de uma bibliografia específica área através dessa movimentação. Já Gunnar Mendoza, 

arquivista boliviano se tornou uma peça importante na produção de instrumentos de pesquisa 

cooperativos como foi ambicionado na PRIA. 

Os grupos de trabalho que se formaram durante o evento lidaram primordialmente com 
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questões relacionadas à classificação e descrição arquivística, à terminologia, à formação 

profissional, aos programas arquivísticos e à consolidação de instrumentos de pesquisa 

coletivos sobre a História da América. As resoluções construídas na reunião muitas vezes se 

traduziram em linhas de ação efetivas para a melhoria dos problemas constatados na 

administração de arquivos, como nossa análise ao redor dos atores principais do encontro 

sugeriu. 

 Sequencialmente, estudou-se a trajetória de constituição das instituições arquivísticas 

brasileiras participantes da PRIA, o Arquivo Nacional e o Arquivo Público do Estado da Bahia. 

Fruto de processos sócio-históricos distintos, entretanto, ambos órgãos parecem compartilhar 

algumas características em comum em suas trajetórias, sendo órgãos formalmente voltados para 

auxiliarem a pesquisa histórica, desempenharam em seus anos iniciais algum papel próximo às 

suas respectivas administrações públicas, ainda que isso não signifique necessariamente uma 

facilidade na constituição de seus acervos. 

Os primeiros anos da República no Brasil marcam uma série de novas incumbências ao 

AN e APEB, ainda que a prestação de tais serviços não tenha implicado em uma melhor 

estrutura física e de pessoal para sua execução. O Curso de Diplomática almejado pelo AN 

desde a gestão de Machado Portella (1873-1899), depois pleiteado intensamente por Cavalcanti 

(1922-1938) parece não ter acontecido de fato nas gestões posteriores até José Honório 

Rodrigues assumir a direção da instituição arquivística nacional, contudo, no APEB obtivemos 

registros da realização de cursos de formação profissional desde pelo menos 1948, sendo 

também realizado ao longo dos seguintes. 

Tratando-se da instituição arquivística brasileira, viu-se que José Honório Rodrigues 

chegou à direção do Arquivo Nacional após cerca de uma década como gestor e historiador de 

diversas órgãos públicos de cultura. Profundamente influenciado por uma educação com raízes 

norte-americanas, Rodrigues envolveu-se desde o princípio de sua formação com a Rockefeller 

Foundation, mantendo contato com arquivistas, historiadores e especialistas do círculo social 

pan-americano ao redor do IPGH. 

A presença de José Honório em tais instâncias era tão frequente que fez o historiador 

carioca ser destacado como um dos membros do comitê ad hoc para organização da Primeira 

Reunião Interamericana de Arquivos, trabalhando em conjunto com Roscoe Hill (EUA), 

Roberto Etchepareborda (Argentina) e Gunnar Mendoza (Bolívia) em um grupo de trabalho 

liderado por T.R. Schellenberg. Muito embora o detalhamento dos contributos de Rordrigues 

na estruturação do evento prescindam de um estudo mais aprofundado de documentos presentes 

no Arquivo Nacional e em outros arquivos indicados por Abreu (2011), a identificação da 
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presença do diretor da instituição arquivística brasileira nesse meio é o ponto de partida para a 

compreensão da porta de entrada das perspectivas teóricas norte-americanas no Brasil. 

É nesse sentido que a análise do Anteprojeto para o Sistema Nacional de Arquivos 

elaborado pela Comissão Nacional de Arquivos instituída no Ministério da Justiça através da 

Portaria n.316-b, de 7 de novembro de 1961 evidencia um sólido embasamento nas Resoluções 

no 4, 14 e 7 promulgadas no mês anterior em Washington. Tal fato nos pareceu possibilitado 

pela circulação de tais propostas a partir de janeiro de 1959, quando a IV Reunião de Consulta 

da Comissão de História do IPGH realizada em Cuenca já estipulou pautas para discussão e 

objetivos da Primeira Reunião Interamericana de Arquivos. 

Não obstante ao fato de que o Anteprojeto não foi materializado de forma legal como 

era pretendido, outras pistas nos auxiliam a conceber a importância da PRIA para a 

Arquivologia brasileira. Da visita crítica de Schellenberg em 1960 no lastro dos arranjos finais 

do congresso realizado na capital estadunidense decorre um aporte expressivo para a tradução 

e publicação de obras arquivísticas de referência no Brasil. Além de Schellenberg ter cedido os 

direitos autorais de suas obras, a presença maciça de autores norte-americanos nas Publicações 

Técnicas no período da gestão honoriana parece um reflexo da circulação de Rodrigues no 

círculo de intelectuais ao redor do IPGH, Rockefeller Foundation e NARS. 

Além disso, a presença de obras discutidas e/ou distribuídas na Primeira Reunião 

Interamericana de Arquivos na biblioteca do Arquivo Nacional é outra evidência eloquente do 

destaque dado por Rodrigues e seus contemporâneos para a oportunidade de ter contato com 

uma bibliografia especializada, esta que ora serviria imediatamente para a consecução de 

trabalhos rotineiros nos arquivos, ora interferiria em médio ou longo prazo na melhor formação 

de arquivistas para as atividades desempenhadas em instituições arquivísticas. 

Enquanto isso, Luís Henrique Dias Tavares, após formar-se na Universidade da Bahia, 

recém incluída no Sistema Federal de Ensino Superior (BRASIL, 1950), dedicou-se a atividades 

jornalísticas e à pesquisa, adquirindo destaque internacional nesta. Tavares chega à direção do 

Arquivo Público do Estado da Bahia em 1959, quando se percebe um bom relacionamento do 

historiador baiano com as autoridades. 

Dias Tavares constata um cenário semelhante a Rodrigues no Arquivo Nacional 

(RODRIGUES, 1959a), uma institituição com pouco pessoal tecnicamente preparado e em 

descompasso com as modernas atribuições de outras instituições arquivísticas ao redor do 

mundo, situação muito correlacionada com uma legislação desatualizada, incapaz de fornecer 

subsídios para tal. 

Desde o primeiro ano de sua gestão, o historiador baiano pleiteou por uma reforma legal 
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no APEB, conseguindo inclusive a emissão de uma Mensagem do Governador Juracy 

Magalhães para a Assembleia Legislativa defendendo a proposta. Contudo, o plano de Tavares 

demorou para entrar em discussão no âmbito do poder Legislativo estadual, sendo aprovado 

apenas em 1967, esvaziado em muito do seu sentido original, mas ainda assim é perceptível 

uma ressonância das Resoluções no 4, 14 e 7 no texto legal aprovado pelo Decreto no 20.293, 

de 14 de agosto de 1967 (BAHIA, 1967). 

Outras medidas foram tomadas pelo diretor para por em curso a transformação 

pretendida no APEB. O envio da funcionária Lucy Girardi Reis para assistir as aulas do Curso 

de Arquivo do AN foi uma das primeiras iniciativas. Posteriormente, Luís Henrique Dias 

Tavares firmou convênio com a Escola de Biblioteconomia da Universidade da Bahia para que 

os funcionários do APEB pudessem assistir as aulas de disciplinas úteis para o trabalho 

rotineiro, e, em sequência o acordo se expandiu de tal forma que a EB passou a abrigar o Curso 

de Arquivo do APEB, ministrado por técnicos da própria instituição arquivística baiana. 

Se a busca por colaborações entre universidades com cursos de Biblioteconomia para o 

oferecimento de cursos de Arquivologia já evidencia uma reverberação da Resolução no 7 da 

PRIA na gestão de Tavares, a escolha do roteiro de aulas de T.R. Schellenberg publicado no 

Rio de Janeiro (1959) e na Bahia (1962) sob o título de Manual de Arquivos como bibliografia 

básica para a disciplina de Técnica em Arquivo reforça o relevo da PRIA no roteiro de 

modernização institucional delineado por Dias Tavares no APEB. 

Ao cotejarmos a correspondência do diretor do APEB com Schellenberg, George 

Ulibarri e José Honório Rodrigues percebemos vestígios de uma intensa troca de experiências 

e recomendações para uma melhoria geral da situação dos arquivos no Brasil. Esses documentos 

de arquivo registram as ideias de Dias Tavares para uma harmonização terminológica da 

Arquivologia no Brasil, a existência de problemáticas essencialmente brasileiras na transcrição 

de documentos e os esforços de Tavares em trazer especialistas como Gunnar Mendoza para 

Salvador, com o intuito de obter aconselhamento técnico sobre a situação arquivística baiana. 

Formou-se, entre o Rio de Janeiro e Salvador um núcleo planejador para o incremento 

dos arquivos e da Arquivologia no Brasil a partir de um quadro teórico estadunidense, ainda 

que nos falte documentação para medir o sucesso dessa parceria, esta investigação pontuou a 

existência de medidas bem sucedidas em comum no Arquivo Nacional e no Arquivo Público 

do Estado da Bahia durante o final da década de 1950 e início de 1960, contribuindo para a 

lacuna historiográfica da área a qual aludiu Fonseca (2005, p.67) ao reconhecer na PRIA e no 

contexto de sua realização como momentos imporantes para o desenvolvimento da ciência dos 

arquivos no país. 
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Pesquisas futuras podem se valer do aparato metodológico aqui tracejado, baseando-se 

em incursões às fontes primárias sinalizadas pra explorar, por exemplo, as trajetórias das 

aplicações e ressignificações de preceitos da teoria arquivística no país, o que contribuiria 

sobremaneira para a compreensão e/ou questionamento de uma identidade própria na ciência 

dos arquivos teorizada e praticada no Brasil. A mesma perspectiva se aplica na investigação das 

particularidades regionais da história da administração das instituições arquivísticas estaduais 

e municipais, que como se percebeu são significativas ao se analisar o Arquivo Nacional e o 

Arquivo Público do Estado da Bahia. 

Em particular, manifestamo-nos especialmente interessados no estudo do conjunto de 

instâncias de comunicação técnico-científicas da Arquivologia brasileira e da América Latina, 

que coordenadas por organismos internacionais como IPGH, OEA, UNESCO dentre outros, 

precisam ser compreendidas no que se refere aos seus conteúdos de maneira panorâmica, bem 

como urgem ser debatidas de forma crítica como mecanismos de cooperação que estiveram 

ambientadas em contextos sócio históricos. 
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APÊNDICE A – Entrevista à professora doutora Maria Teresa Navarro de Britto Mattos 

sobre a gestão do professor Luís Henrique Dias Tavares frente ao Arquivo Público do 

Estado da Bahia59 

 
Paulo José Viana de Alencar 

 

Olá professora Maria Teresa Navarro de Britto Matos, primeiramente eu gostaria de agradecer 

sua disponibilidade em atender ao nosso pedido e responder essas breves perguntas que serão diretrizes 

para o prosseguimento da pesquisa. As perguntas que seguem são sugestões feitas a partir de uma leitura 

nossa cujo objetivo era compreender o contexto histórico, político, social e cultural ao redor da gestão 

de Luís Henrique Dias Tavares, dessa forma, sinta-se livre para abordá-las da forma que achar mais 

pertinente. 
 

Perguntas 

 

 

1) Um dos grandes elementos de modernização do Arquivo Público do Estado da Bahia (APEB) 

durante a gestão do professor doutor Luís Henrique Dias Tavares foi a criação de um Curso de 

Arquivo. Contudo, suas pesquisas demonstraram que cursos de formação arquivística foram 

ministrados no APEB desde o final da década de 1940 (MATOS, 2021). Existe uma continuidade 

entre essas duas experiências ou o curso implantado por Dias Tavares representa um novo estágio 

de especialização de recursos humanos para o trabalho em arquivos no APEB? 

 

Resposta: 

 

Os documentos consultados, até o momento, relativos à gestão do professor Luís Henrique Dias 

Tavares (1959-1969), que compõem o fundo Apeb, custodiados pelo próprio Apeb/FPC/Secult, 

registram o seu intenso trabalho para habilitar o corpo técnico do próprio Apeb e dos funcionários, 

arquivistas, vinculados a órgãos e entidades da administração pública estadual, sem deixar de reconhecer 

o esforço empreendido pelos seus antecessores, desde 1948 (MATOS, 2021, p.10). 

 

Entendo que o curso proposto e implantado durante a gestão do Professor Luís Henrique 

representa um novo estágio de especialização de recursos humanos para o trabalho em arquivos na 

Bahia. O próprio Professor em ofício dirigido ao Secretário do Interior e Justiça do Estado da Bahia, 

Doutor Martinelli Braga, menciona: “[...] ao tomarmos posse desta Diretoria, procuramos renovar 

o Curso (grifo nosso), motivo por que entabulamos negociações com a Reitoria da Universidade, .... a 

fim de importarmos professores estrangeiros. A propósito, aproveitando nossa ida à cidade de 

Washington, em outubro passado, também solicitamos o auxílio da Organização dos Estados 

Americanos, [...]” (ANEXO 1 - Cópia documento).  

 

Soma-se, ainda, para consubstanciar a hipótese levantada os elementos a seguir: 

 

1) A correspondência mantida entre Luís Henrique (APEB) e José Honório Rodrigues, (AN) 

demonstra que eles permaneciam em sintonia e comungavam objetivos semelhantes no sentido de 

reverter o quadro de deficiência institucional diagnosticado, de forma a posicionar o Apeb e o Arquivo 

Nacional como modelos de modernização institucional compatível com uma instituição arquivística, no 

sentido americano e europeu da expressão; 

 

2) A participação da servidora do Apeb - Lucy Girardi Reis no curso de aperfeiçoamento 

promovido pelo Arquivo Nacional, em 1959, com aulas ministradas pelo arquivista francês Henri 

                                                           
59 Entrevista coletada através de mensagem de correio eletrônico com a autora. 
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Boullier de Branche. Posteriormente, Lucy Girardi Reis passou a integrar o corpo de professora(e)s do 

Curso de Arquivo promovido pelo Apeb; 

 

3) Correspondências dirigidas às autoridades do Governo do Estado da Bahia demonstram que 

o professor Luís Henrique comungava a mesma opinião de Henri Boullier de Branche quanto a 

intrínseca relação entre a formação de pessoal qualificado, de um corpo de funcionários especializados, 

e o “futuro dos arquivos brasileiros” (Boullier de Branche, 1975, p. 10-12). 

 

4) Correspondências dirigidas a Reitores da Universidade da Bahia e a Diretora Escola de 

Biblioteconomia e Documentação, entre os anos de 1959 e 1960, sobre a possibilidade de parceria na 

realização do Curso de Arquivo; 

 

5)  Participação na I Reunião Interamericana sobre Arquivos, em Washington D.C., de 9 a 27 

de outubro de 1961.   Nessa I Reunião um dos eixos temáticos centrais dedicou-se à formação de 

arquivistas. Na oportunidade, assistiu aos debates sobre as escolas de arquivo empreendidos pelos 

doutores Ernest Posner, da American University, Aurelio Tanodi, da Universidad Nacional de Córdoba, 

e Theodore R. Schellenberg, diretor adjunto do National Archives of the United States. Fato registrado 

em correspondências dirigidas a autoridades do Governo do Estado da Bahia e da Universidade da 

Bahia, atual Universidade Federal da Bahia; 

 

6) Correspondências atestam uma permanente interlocução internacional no âmbito da 

comunidade arquivística latino-americana, por considerar a identidade comum relativa às aspirações e 

problemas, incluindo como uma das prioridades, a formação de pessoal; 

 

  7) Publicação do “Manual de Arquivos”, de autoria do arquivista americano Theodore R. 

Schellenberg, pela Imprensa Oficial do Estado da Bahia, para subsidiar aulas no Curso de Arquivo. 

 

 

2) Apesar de ter obtido bacharelado, licenciatura e o doutorado na Universidade da Bahia, as 

correspondências do professor Luís Henrique Dias Tavares evidenciam um profícuo diálogo com 

historiadores e arquivistas de outros países. De acordo com suas pesquisas até agora, existem 

indícios de quais momentos marcam o início do estabelecimento dessa rede de intelectuais?  

 

Resposta: 

 

Diplomado em História e Geografia, em 1951, pela Faculdade de Filosofia da Universidade da 

Bahia. De 1953 a 1955 ministrou aulas na Universidade da Bahia, na qualidade de professor voluntário. 

Em 1955 tornou-se membro do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Fez concurso para professor 

do ensino médio do Estado da Bahia, em 1953, sendo aprovado em primeiro lugar. Encontra-se entre os 

fundadores do Jornal da Bahia, em 1958. Em 1961 prestou concurso de livre docência na Faculdade de 

Filosofia da Universidade da Bahia e obteve o título de Doutor em História. Em 1968 foi eleito para a 

Academia de Letras da Bahia. 

 

Os estudos desenvolvidos pelo professor Luís Henrique se caracterizam como produtos de 

trabalho de pesquisa criterioso e minucioso em fontes documentais custodiadas por Arquivos Públicos 

municipais, estaduais e nacionais, localizados no Brasil e no exterior. Fato que revela o significado e a 

importância dos arquivos na construção da obra do historiador.  

 

Quando convidado para dirigir o Arquivo Público do Estado da Bahia, em 1959, já detinha larga 

experiência de pesquisa e participava de uma rede de intelectuais, seja no âmbito da Bahia, do Brasil e 

internacionalmente.  

 

Contudo, foi possível observar na pesquisa que venho desenvolvendo, correspondências que 

registram a interlocução do professor Luís Henrique com a comunidade arquivística, a partir de 1959. 

Nas décadas de 1960, 1961 e 1962 intensificaram-se os diálogos com a comunidade da América Latina, 
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notadamente com participantes da I PRIA. Paralelamente, ele mantinha uma interlocução permanente 

com intelectuais e autoridades no âmbito da Bahia, nacionalmente e internacionalmente, com vistas a 

contribuir com o fortalecimento dos arquivos. 

  

Identifiquei também, correspondências sobre a realização de visitas técnicas em Arquivos 

Públicos e Privados, notadamente, no Brasil e na Europa (Espanha, França, Inglaterra, Itália, Portugal, 

entre outros) logo após ter assumido a direção do APEB. Paralelamente, pesquisou por seis décadas 

aproximadamente, como Historiador sobre a Independência do Brasil na Bahia e sobre a Conjuração 

dos Alfaiates/Revolta dos Búzios em Arquivos do Brasil, da Bahia e de países da Europa Ocidental, 

principalmente. Financiado por órgãos internacionais. 

 

3) Ao passo em que a participação de José Honório Rodrigues no comitê organizador da Primeira 

Reunião Interamericana de Arquivos (PRIA) começa em 1959, de acordo com suas pesquisas 

existem indícios dos motivos do envolvimento de Luís Henrique Dias Tavares na discussão de 

pautas e produtos a serem apresentados na reunião? 

 

Resposta: 

 

Encontrei, até o momento, indícios do envolvimento de professor Luís Henrique em discussão 

de pautas e produtos a serem apresentados na I PRIA, nas correspondências a seguir: 

 

Em 24/08/1960, professor Luís Henrique escreve a Schellenberg solicitando autorização para 

publicar em português o “Manual de Arquivos”; 

 

Em 07/09/1960, Schellenberg responde autorizando a publicação do “Manual de Arquivos”; 

 

Em 17/03/1961, professor Luís Henrique escreve a José Honório Rodrigues informando que 

recebeu convite de Schellenberg para participar da I PRIA; 

 

Em 21/03/1961, Schellenberg registra e agradece o envio do Guia do APEB. Na oportunidade, 

parabeniza o professor Luis Henrique pelo excelente trabalho; 

 

Em 14/04/1961, professor Luís Henrique responde ao Ceferino Macedo, da Universidade de 

Córdoba, que vai examinar as questões suscitadas sobre normas para publicações de documentos 

históricos; 

 

  Em 17/04/1961, o professor Luís Henrique escreve ao Professor Aurelio Tanodi sobre as 

questões suscitadas sobre normas para publicações de documentos históricos; 

 

Em 05/06/1961, professor Luís Henrique informa a Schellenberg que o “Manual de Arquivos” 

está sendo impresso e que ele levará exemplares para a I PRIA; 

 

Em 07/08/1961, o professor Luís Henrique agradece a Schellenberg as notícias sobre a I PRIA, 

encaminhadas por carta, em 02/07/1961; 

 

Em 05/01/1962, George Ulibarri, presidente do Comitê Permanente de Terminologia do 

Conselho Interamericano Técnico sobre Arquivos, convida o Professor Luís Henrique para integrar o 

referido Comitê. O convite foi motivado pelo conhecimento e interesse a respeito do tema, além do 

espírito colaborativo demonstrado durante a realização da I PRIA. Em 19/02/1962, o professor Luís 

Henrique responde agradecendo e aceitando o honroso convite. 

 

4) O professor Dias Tavares apresentou intervenções durante a PRIA? Quais temáticas pareciam 

despertar mais interesse do diretor da instituição arquivística baiana à época? 
 

Resposta: 
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Até o momento não localizei registros sobre uma possível intervenção do professor Luís 

Henrique durante a I PRIA. Quanto as temáticas relativas aos arquivos que despertaram maior interesse 

de professor Luís Henrique identifico: a formação de pessoal, a terminologia, a legislação, a política de 

gestão de documentos e de descrição arquivística. Paralelamente, esteve dedicado ao estudo sobre a 

História da Bahia, em geral. E, em particular, a pesquisa a respeito da Revolta dos Alfaiates e da 

Independência do Brasil na Bahia. 
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ANEXOS A – Resoluções da Primeira Reunião Interamericana de Arquivos 

 

 

PRIMERA REUNION INTERAMERICANA SOBRE ARCHIVOS60
 

 

INFORME FINAL, RESOLUCIONES APROBADAS Y OTROS DOCUMENTOS. 

ARCHIVOS NACIONALES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Washington, D. C., Octubre 9-27, 1961 

 

Informe del Director General de la Reunión Dr. T. R. Schellenberg del Archivo Nacional de los Estados 

Unidos 

 

En la reunión de consulta llevada a cabo por la Comisión de Historia del Instituto Panamericano 

de Historia y Geografía en Cuenca, Ecuador, en enero de 1959, el Comité de Archivos propuso 

la organización de una conferencia interamericana sobre archivos. La propuesta se fundaba en la 

idea de que dicha conferencia “ayudaría a promover el conocimiento profesional de los archiveros, 

desarrollaría la solidaridad profesional entre ellos, y haciéndolos conscientes de sus problemas 

comunes conduciría a la solución de sus dificultades actuales más importantes”. De acuerdo con la 

iniciativa, en la reunión se considerarían especialmente los asuntos siguientes: (1) alcance del trabajo 

archivístico, (2) hasta qué punto los archiveros deben interesarse en la administración de los documentos 

vivos, (3) relación entre las profesiones archivística y bibliotecaria. (4) formación de archiveros, 

(5) producción de una literatura profesional, y (6) terminología. 

La proposición fue vigorosamente apoyada por la Comisión de Historia, y un comité ad hoc, compuesto 

por archiveros de los Estados Unidos, Brasil, Argentina, Bolivia, Costa Rica y Honduras, fue establecido para 

gestionar la realización de la conferencia. 

Los preparativos para la conferencia interamericana de archiveros comenzaron poco después de la 

Reunión de Cuenca. El presidente del Comité ad hoc, Dr. T. R. Schellenberg, del Archivo Nacional de los Estados 

Unidos, proyectó una agenda que incluía la verificación de discusiones generales sobre los problemas 

archivísticos básicos de las Américas y la formación de grupos de trabajos encargados de analizar tales problemas 

en detalle. Los planes para la conferencia fueron puestos a consideración de la Fundación Rockefeller. junto con 

un pedido de fondos para cubrir los gastos. Estos fondos fueron obtenidos en marzo de 1959. 

Una extensa literatura se preparó para facilitar las deliberaciones y para lograr un efecto duradero en el 

campo de los principios, las técnicas y otros problemas archivísticos. Esta literatura está organizada en tres 

grupos: (1) manuales sobre problemas y funciones archivísticos específicos, (2) artículos relativos a técnicas 

específicas observadas en diversas instituciones archivísticas, y (3) documentos para ser leídos en el curso de las 

sesiones generales. 

Entre los manuales que fueron producidos y distribuidos por primera vez entre los archiveros 

latinoamericanos están los siguientes: 

                                                           
60 Reproduzido a partir de (SCHELLENBERG, 1962b) 
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( 1 )  Un Manual de archivología hispanoamericana. Teorías y principios por el Dr. Aurelio 

Tanodi, de la Universidad de Córdoba, Argentina. 

( 2 )  Un manual sobre La situación actual de los archivos latinoamericanos por el Dr. Gunnar 

Mendoza, Director del Archivo Nacional y la Biblioteca Nacional de Bolivia. 

( 3 )  Un manual sobre Edificios para archivos por Víctor Gondos, hijo, del Archivo Nacional 

de los Estados Unidos. 

( 4 )  Un manual sobre Reproducción de documentos en micro película por Albert H. Leisinger, 

del Archivo Nacional de los Estados Unidos. 

( 5 )  Un manual sobre Técnicas descriptivas de archivos por el Dr. T. R. Schellenberg, Director 

de la Primera Reunión Interamericana sobre archivos. 

( 6 )  Un manual sobre Principios archivísticos de ordenación, por el Dr. T. R. Schellenberg, 

Director de la Reunión. 

Una lista completa de todos los manuales, relatos y discursos preparados y pronunciados durante la 

Reunión se encuentra entre los anexos.61 

La Reunión se llevó a cabo en Washington, D. C., del 9 al 27 de octubre de 1961. Fue 

patrocinada por el Archivo Nacional de los Estados Unidos, con la cooperación de la Unión 

Panamericana y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y con la ayuda financiera de la 

Fundación Rockefeller. Un total de 42 archiveros e historiadores (véase la lista de ellos en el apéndice) 

pertenecientes a 18 países y a 29 archivos, participó en ella; también estuvieron presentes archiveros 

de España, Francia y los Estados Unidos. 

La Reunión fue organizada en dos partes: (1) sesiones generales, en que se presentaron y 

discutieron ponencias, y (2) grupos de trabajo, que consideraron problemas específicos archivísticos. 

El desarrollo de las sesiones generales (véase el Programa de la Reunión en el apéndice) fue 

organizado de manera que procediese de lo general a lo específico. En las primeras sesiones se 

consideraron temas amplios, como los métodos de la cooperación archivística interamericana, la situación 

del trabajo archivístico en los países latinoamericanos, la relación entre el trabajo archivístico y la 

administración de los documentos vivos, y la relación entre la profesión archivística y las profesiones 

bibliotecarias, historiográfica y museológica. Temas más detallados, que se consideraron después, se 

refieren a los problemas paleográficos, la reproducción microfotográfica de los documentos, la formación 

profesional, la ordenación archivística y la descripción archivística. No sólo se consideraron los principios 

y técnicas básicos de la ordenación y la descripción, sino que métodos específicos que se siguen en 

diversos países latinoamericanos fueron discutidos. 

En una sesión especial realizada en la Unión Panamericana se destacó la importancia de la 

cooperación interamericana y la uniformación de la metodología archivística. La Fundación Hispánica 

de la Biblioteca del Congreso patrocinó una sesión que duró un día e incluyó una visita a la División 

de Manuscritos de dicha Biblioteca. 

Las presidencias de los Grupos de Trabajo fueron como sigue: 

                                                           
61 Revista de los Archivos Nacionales 
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( 1 )  Ordenación archivística, Dr. Gunnar Mendoza, Director del Archivo Nacional y la Biblioteca 

Nacional de Bolivia. 

( 2 )  Técnicas descriptivas, Dr. Gastón Litton, Profesor en la Escuela Interamericana de Bibliotecología, 

Universidad de Antioquia, Colombia. 

( 3 )  Formación profesional, Dr. Aurelio Tanodi, Profesor en la Escuela para Archiveros, Universidad 

Nacional de Córdoba, Argentina. 

( 4 )  Microfotografía, Sr. Luis F. Málaga, Archivista y Bibliotecario, Archivo y Biblioteca Municipal 

de Lima, Perú. 

( 5 )  Transcripción de documentos, Dra. Vicenta Cortés, España. 

( 6 )  Terminología, Dr. Manuel Carrera Stampa, México. 

( 7 )  Programas archivísticos, Dr. Roberto Etchepareborda, ex Director, Archivo General de la Nación, 

Buenos Aires, Argentina. 

(8) Guía de fuentes históricas para América Latina, Dr. José de la Peña, Director, Archivo General 

de Indias, España. 

La organización completa de los grupos de trabajo figura entre los anexos. Los grupos de 

trabajo demostraron que eran un instrumento eficaz para el análisis de los diversos problemas 

archivísticos. Para facilitar la labor de los grupos de trabajo se preparó una bibliografía de los 

manuales, artículos y otros documentos organizada en relación con los asuntos de cada uno de dichos 

grupos. Se pidió a cada grupo de trabajo formular recomendaciones que pudiesen considerarse en las 

sesiones plenarias de la Reunión. 

Las resoluciones fueron revisadas y coordinadas por el Comité de Resoluciones presidido por el Dr. 

Gunnar Mendoza. 

En las sesiones plenarias la Reunión consideró estas resoluciones, 23 de las cuales fueron aprobadas y se 

reproducen en el apéndice. Las más importantes se refieren a las funciones básicas de la profesión archivística, 

como la ordenación, las técnicas descriptivas, las normas de trascripción de documentos, y la microfotografía. El 

grupo de trabajo de Programas Archivísticos proyectó diversas resoluciones relativas a la legislación, ayuda 

internacional para el mejora miento de los archivos latinoamericanos, la publicación de una revista interamericana 

sobre archivos, y la dotación de edificios v equipos a los archivos. 

Una de las resoluciones más significativas es la Declaración de Principios. Ella se ha reproducido en 

forma especial, para fines de conocimiento público, y lleva la firma de todos los participantes en la Reunión. 

Otra importante resolución dispone el establecimiento de un Consejo Interamericano Técnico para 

Archivos, compuesto por los Directores de los Archivos Nacionales de América Latina y el personal del Archivo 

Nacional de Estados Unidos especializado en archivos latinoamericanos. Este consejo, que gestionará el 

cumplimiento de las resoluciones de la Primera Reunión Interamericana sobre Archivos, está dividido en los 

siguientes comités archivísticos: (1) Ordenación, (2) Terminología, (3) Formación profesional, (4) Paleografía y 

diplomática, (5) Técnicas descriptivas y guías a las documentaciones latinoamericanas, (6) Microfotografía, (7) 

Programas archivísticos, y (8) Legislación archivística. 
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Si se considera la importancia que tienen el intercambio y la cooperación archivísticas entre los países 

de la comunidad interamericana, y si al mismo tiempo se recuerda que en momentos de llevarse a cabo la Reunión 

no existía ningún organismo que pudiese coordinar las iniciativas y esfuerzos hechos en ese sentido, la creación 

del Consejo Interamericano Técnico para Archivos viene a llenar una necesidad cuya solución se hacía ya 

imperativa e impostergable. Es de esperar que todos las instituciones y personas inspiradas en un sincero propósito 

de interamericanismo eficaz y constructivo que sean llamadas a cooperar para hacer más consistente la labor del 

Comité, pongan algo de su interés en que de aquí salga un nuevo instrumento de trabajo y comprensión 

americanista. 

Un programa de actuaciones especiales se llevó a cabo paralelamente con el trabajo de la Reunión. Los 

participantes visitaron diversos sitios de interés en Washington, D. C. El 24 de octubre fueron recibidos, en el 

Rose Garden de la Casa Blanca, por el Presidente John F. Kennedy, quien destacó que “la capacidad de preservar 

y hacer posible la interpretación del pasado... asegura un porvenir más vigoroso”. También visitaron lugares 

históricos cercanos en Virginia, incluyendo Mount Vernon, Williamsburg, Monticello, y la Universidad de 

Virginia. 

La Primera Reunión Interamericana sobre Archivos tuvo resultados in mediatos importantes. Al reunir 

por primera vez a los archiveros de la comunidad interamericana suscitó entre ellos los sentimientos de solidaridad 

profesional que se encuentran expresados en la Declaración de Principios que formularon. Suscitó la producción 

de una literatura relativa a principios y técnicas profesionales, la cual constituirá por mucho tiempo una guía para 

el trabajo en los archivos del hemisferio. Esclareció conceptos básicos del trabajo archivístico: hizo ver la 

necesidad de que los archiveros latinoamericanos presenten la misma atención a los fondos llamados 

“administrativos” que a los llamados “históricos” en los repositorios archivísticos; definió que los documentos 

deben clasificarse de acuerdo con su procedencia archivística y no con relación a materias, y que los documentos 

deben describirse no sólo individualmente sino también colectivamente. Por último, y quizá esto sea lo más 

importante, la Reunión dio vida a un organismo que promoverá el intercambio del conocimiento profesional, 

incrementará la solidaridad profesional, y facilitará las actividades de los archiveros de las Américas.
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Dr. Mario Briceño Perozo 

Archivo General de la Nación- 

Caracas, Venezuela, S. A. 

Srita. Alcira Ruiz-Larre 

Técnica en Biblioteconomía 

Avenida Cota Mil 

Esq. Mariano Montilla 

Qta. Olva-S. Bernardino 

Caracas, Venezuela, S. A. 

España 

Dr. José de la Peña 

Director Archivo General de Indias 

Sevilla, España 

 

Lista de trabajos presentados ante la reunión (*)63 

 

I. Manuales 

 

                                                           
63 (*) Siempre que no se indique la imprenta, quiere decir que los trabajos fueron distribuidos en reproducciones fotomecánicas. 
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GARCES, Jorge A.—Como han de traducirse los documentos paleográficos de hispanoamérica. Quito, Imprenta 

Municipal, 1961, 82 p. 

GONDOS, Víctor Jr.—Edificios para archivos. 117 p. 

LEISINGER, Albert H.—Reproducción de documentos en micropelícula. 70 p. 

MENDOZA, Gunnar. —Situación actual de los archivos latinoamericanos; manual de información básica. 96 p. 

SCHELLENBERG, T. R.—Principios archivísticos de ordenación. 151 p.— Técnicas descriptivas de archivos. 

Córdova, Universidad Nacional de Córdova, Argentina, 1961. 165 p. 

TANODI, Aurelio. —Manual de archivología hispanoamericana. Teorías y principios. Córdova, Universidad 

Nacional de Córdova, Argentina, 1961.     285 p. 

 

II. Relatos y discursos leídos en las sesiones generales 

 

ACEVEDO, Edberto Oscar. —Problemas en la clasificación de archivos del interior de la República Argentina. 

19 p. 

ARCIA, Clementina M.—Programas archivísticos en Nicaragua. 5 p.  

BALMER, Robert H.—La función del Servicio de Archivos y Documentos Nacionales en la administración 

federal de los Estados Unidos. 23 p.  

BEDOLLA VILLACORTA, Antolín. —La catalogación del Archivo Histórico del Ministerio de Hacienda y 

Comercio. 18 p. 

BRICEÑO, Mario. —Programas archivísticos en Venezuela, exposición oral. 

CAÑEDO, Limo G.—Hacia un estudio comprensivo de las fuentes documentales para la historia de América. 13 

p. 

CLINE, Howard W.—La importancia de reunir datos comprensivos sobre fuentes documentales a la América 

Latina, exposición oral. 

CARDOZO, Manoel. —La importancia de reunir datos comprensivos sobre las fuentes documentales a la 

América Latina, exposición oral. 

CHACON, Mario. —El archivo histórico de Potosí y su catalogación preliminar. 10 p. 

ETCHEPAREBORDA, Roberto. —Cooperación interamericana en materia archivística. 63 p. 

EYZAGUIRRE, Juan E.—Adquisición e ingreso de archivos y servicios de consulta. 9 p. 

GARZON MACEDA, Ceferino. —Relaciones profesionales entre los archiveros y los historiadores en Argentina. 

53 p. 

GROVER, WAYNE C.—La importancia de las instituciones archivísticas. 11p.  

HARRISON, John P.—Adelantos en la profesión archivera en América Latina. 6 p. 

KENNEDY, John F.—Palabras del Presidente de los Estados Unidos. 1 p. 

MALAGA, Luis F.—Reproducción microfílmica de documentos. 13 p. 

MALAGON, Javier. —Palabras pronunciadas en el banquete de despedida. 1 p. 

MENDOZA, Gunnar. —El principio de procedencia en América Latina. 25 p. 

—Situación actual de los archivos latinoamericanos. 96 p.  

MORALES, Enrique L.—Discurso de despedida. 3 p. 

MORALES CARRION, Arturo. —Discurso de bienvenida. 6 p. 
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OVANDO SANZ, Guillermo. —Relaciones entre la profesión archivera y los museos. 16 p. 

PARDO, Joaquín J.—Técnicas descriptivas en Guatemala. 2 p. 

POSNER, Ernst. —La formación de archiveros en los Estados Unidos. 19 p. 

RIVERA SERNA, Raúl. —Técnica personal aplicada en la clasificación y catalogación de los fondos manuscritos 

de la Biblioteca Nacional de Lima, Perú. 12 p. 

RODRIGUEZ, José Honorio. —Cooperacao interamericana dos arquivos. 5p. 

—O Arquivo Nacional e os arquivos públicos. 7 p. 

RUBIO MAÑE, J. Ignacio. —Ordenación de fondos documentales en el Archivo General de la Nación. 6 p. 

—Palabras del Dr. Rubio Mané al Presidente de los Estados Unidos en nombre de los participantes 

latinoamericanos en la Reunión. 3 p. 

SANDERS, William. —La importancia de la solidaridad panamericana en la profesión archivera. 6 p. 

SCHELLENBERG, T. R.—Palabras de clausura. 2 p. 

—Palabras de inauguración. 4 p. 

—El principio de procedencia. 14 p. 

TANODI, Aurelio. —La formación profesional de archiveros en América Latina. 12 p. 

—Problemas paleográficos en Argentina. 12 p. 

ULIBARRI, George S.—Puntos comunes y diferencias entre archivos y bibliotecas. 19 p. 

VALCARCEL, Carlos Daniel. —Historiadores y archivos del Perú. 8 p. 

—Discurso de despedida. 2 p. 

 

III. Lista de trabajos no leídos 

 

ANGULO, Violeta. —Catálogo descriptivo de los fondos peruanos en los Archivos Nacionales de los 

Estados Unidos. 2 p. 

—Los fondos del Archivo Histórico Militar del Perú como fuente para la historia del Perú y de 

América Latina. 4 p. 

—Una información básica sobre los manuscritos de interés histórico. 1 p. 

—Necesidad de una Escuela Interamericana de Archiveros. 3 p. 

BOULLIER DE BRANCHE, Henri. —Archivo, organización y métodos. San José, Costa Rica, 1961. 194 p. 

BRICEÑO PEROZO, Mario. —Archivistas en la Mesa Redonda, 3 p. 

BROOKS, Philip C.—Intereses de archiveros en el manejo de papeles privados. 20 p. 

CANEDO, Lino G. Fr.—Algunas observaciones sobre normas para la transcripción de textos. 6 p. 

—Guías y catálogos de archivos. 5 p. 

—Hacia la catalogación del Archivo General de Indias; un plan de cooperación hispanoamericana. 4 p. 

CARRERA STAMPA, Manuel. —La clasificación decimal en los archivos de trámite del gobierno mexicano. 3 

p. 

y MORALES, Enrique L.—Glosario de términos archivísticos. 70 p. 

CORTES, Vicenta. —Ideas para la uniformación de las fichas descriptivas de documentos. 4 p. 

ESTADOS UNIDOS. ARCHIVO NACIONAL. —El Archivo Nacional de los Estados Unidos. 42 p. 

—Catálogo de publicaciones en micropelícula en Estados Unidos. Washington, Government Printing Office, 
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1961. 231 p. 

—Microfilm relating to Latin América. 9 p. 

GEAR, James L.—Muestras de documentos laminados. 7 p. 

—La preservación de documentos. 19 p. 

HARRISON, John P.—Guide to Latin American Materials in the National Archives. Washington, Government 

Priting Office, 1961. 246 p. 

JIMENEZ, Miguel Angel. —Fotografías del Archivo General de la Nación, República Dominicana. 11 p. 

KATHPALIA, Y. P.—Laminación a mano con acetato celulósico. 10 p. 

LITTON, Gastón y ULIBARRI, George S.—Glosario de términos archivísticos.    19 p. 

MALCA OLGUIN, Oscar. —Proposiciones sobre programas archivísticos en América Latina. 4 p. 

MEARNS, David C.—Algunas reflexiones sobre la administración de un repositorio de manuscritos. 5 p, 

extracto. 

MENDOZA, Gunnar. —Problemas de la ordenación y descripción de documentos en América Latina. 73 p. 

MINOGUE, Adelaide E.—Restauración y conservación de documentos. Washington, N. D., Government 

Printing Office. 56 p. 

MORALES, Enrique L.—Términos omitidos en el glosario de Litton. 3 p. 

PEÑA Y CAMARA, José de la. —Guía de las fuentes de historia de la América Latina. Estocolmo, Sesión de la 

Comisión central de la Guía, Consejo Internacional de Archivos, 16 agosto 1960. 12 p. 

RODRIGUES, José Honorio. —A carreira de arquivista no Brasil. 2 p.   

 —Os cursos de preparacao de pessoal. 3 p. 

RODRIGUES MORALES, Luis M.—Glosario de términos archivológicos. 4 p. 

SCHELLENBERG, T. R.—Desarrollo de la profesión archivística. 28 p.           

—El futuro de la profesión archivística. 16 p. 

—La importancia de los archivos. Bolivia, Universidad Tomás Frías, Potosí. 10 p. 

—Reconocimiento del principio de procedencia. 8 p. 

ST. JUSTE, Laurore. —Plan de organización del Archivo Nacional de Haití. 16 p. 

—Pour une ecole interamericaine d’archivistes. 5 p. 

SOSA, Enrique J.—Historia del Archivo Nacional de Panamá. 6 p. 

TANODI, Aurelio. —Acta final de la V Reunión de Consulta de la Comisión de Historia. 3 p. 

 —Primeras jornadas de archiveros argentinos. 3 p. 

—La profesión archivística en Argentina. 15 p. 

ULIBARRI, George S.—Representación gráfica de la ordenación de fondos documentales. 4 p. 

VALCARCEL, Daniel. —Incremento de la historia de América y sus consecuencias para la organización 

continental de nuestros archivos. 2 p. 

VILLALOBOS, Samuel C.—Adquisición e ingreso de archivos y servicio consulta. 15 p. 

 

RESOLUCIONES FINALES. 

Lista de las resoluciones: 

N.º 1.   Creación de la Asociación Interamericana de Archivistas. 

N.º 2.   Creación de la Comisión de Resoluciones de la Primera Reunión Interamericana sobre Archivos. 
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N.º 3     Defensa del Patrimonio documental de los países del Hemisferio Occidental. 

N.º 4.    Declaración de principios de la Primera Reunión Interamericana sobre Archivos. 

N.º 5.    Grupo de Trabajo A, Ordenación archivística. 

N.º 6.    Grupo de Trabajo B, Terminología archivística. 

N.º 7.    Grupo de Trabajo C, Formación profesional de archiveros. 

N.º 8.    Grupo de Trabajo D, Técnicas descriptivas de archivos. 

N.º 9.    Grupo de Trabajo E, Normas para la trascripción de documentos.  

N.º 10.  Grupo de Trabajo E, Publicación de cedularios reales y acuerdos capitulares de ciudades latinoamericanas. 

N.º 11.  Grupo de Trabajo E, Felicitación a paleógrafos. 

N.º 12.  Grupo de Trabajo F, Microfotografía. 

N.º 13.  Grupo de Trabajo G, Guía a las fuentes históricas de América Latina.  

N.º 14.  Grupo de Trabajo H, Legislación archivística latinoamericana. 

N.º 15.  Grupo de Trabajo H, Ayuda internacional para el desarrollo de los archivos latinoamericanos. 

N.º 16.  Grupo de Trabajo H, Necesidad de una revista interamericana sobre archivos. 

N.º 17.  Grupo de Trabajo H, Edificos y equipos técnicos para los archivos latinoamericanos. 

N.º 18.   Ayuda al Archivo Nacional de Nicaragua. 

N.º 19.   Sede para la Segunda Reunión Interamericana sobre Archivos. 

N.º 20.   Intensificación de las investigaciones sobre escritura precolombina. 

N.º 21.  Creación de la Comisión de Archivos en el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. 

N.º 22.   Creación del Consejo Interamericano Técnico para Archivos. 

N.º 23.   Voto de simpatía y reconocimiento. 

 

Resolución No. 1 

Creación de la Asociación Interamericana de Archivistas (*)64 

 

La Primera Reunión Interamericana sobre Archivos, considerando: 

Que los estudios, proyectos y resoluciones de la Primera Reunión Interamericana sobre 

Archivos deben cristalizar en realidades de beneficio positivo para los países participantes en la Reunión; 

Que es necesario establecer los medios que permitan el intercambio permanente de técnicos y 

procedimientos, así como el conocimiento y la relación fraternal entre los archivistas de países unidos 

por la geografía, la historia, la cultura y el espíritu; 

Que sólo un organismo permanente, profesionalmente capacitado y con los elementos y el 

tiempo necesarios podría resolver los múltiples problemas que han de presentarse en esta magna 

labor, que es como la primera piedra del edificio en que habremos de convivir los archivistas de países 

                                                           
64 (*) El proyecto original de esta resolución fue presentado por los participantes mexicanos en la Reunión, Sr. Enrique 

Morales Rosas, Dr. J. Ignacio Rubio Mané, Sr. Antonio Pompa y Pompa y Dr. Manuel Carrera Stampa, en la sesión general del 

12 de octubre. Sometido a la revisión y el dictamen de la Comisión de Resoluciones, fue aprobado finalmente, con algunas 

modificaciones formales, en la sesión general del 17 de octubre. 
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hermanos; 

Que la incomprensión y la subestimación en medio de las cuales se desenvuelve actualmente 

la actividad archivística nos obliga a procurar la unidad, la dignificación y la elevación técnica, cultural 

y moral de nuestra profesión; 

Que es conveniente crear un organismo que regule nuestras relaciones archivísticas y 

convierta en realidad nuestros ideales de unión, comprensión y fraternidad, el cual funcionará sin 

perjuicio de las sociedades o cuerpos facultativos que existan o se crearen en nuestros países, del 

Comité de Archivos de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 

y del Consejo Internacional de Archivos, dependiente de la UNESCO, organismos máximos en materia 

de archivos y organizadores de los congresos internacionales con los cuales es indispensable mantener 

las mejores relaciones. 

Por tanto, resuelve: 

Artículo 1.—Fundar, con ocasión del 469 aniversario del descubrimiento de América, la Asociación 

Interamericana de Archivistas. 

Artículo 2. —Declarar como miembros fundadores a las personas que participan en la Primera 

Reunión Interamericana sobre Archivos. 

Artículo 3. —Que formen parte de esta Asociación, como miembros activos, todos los archivistas 

de instituciones oficiales y privadas de América y los miembros de asociaciones profesionales, que soliciten 

su afiliación. 

Artículo 4. —Que formen parte, como miembros correspondientes, todos los representantes de 

archivos de Europa y otras partes del mundo que tengan fondos documentales importantes relativos 

a la historia de América y soliciten su afiliación. 

Artículo 5. —Encomendar a los señores Julio César González, Director del Archivo General 

de la Nación Argentina; José Honorio Rodríguez, Director del Archivo Nacional del Brasil: T. R. 

Schellenberg. Director Adjunto del Archivo Nacional de los Estados Unidos; John P. Harrison, 

Director Adjunto de la Fundación Rockefeller; Joaquín Pardo, Director del Archivo Nacional de 

Guatemala; Enrique Morales Rosas, Director General de la Sociedad Mexicana de Archivistas; y 

Carlos Daniel Valcárcel, Director del Archivo Central de la Universidad de San Marcos. Perú, la 

organización de esta Asociación. 

Artículo 6. —Dar cuenta de este acuerdo, para los fines pertinentes, al Consejo Internacional 

de Archivos y a la Comisión de Historia del Instituto Pan americano de Geografía e Historia, y 

comunicarla a los archivos oficiales y privados y a las asociaciones profesionales. 

Washington, D. C., 17 de octubre de 1961.
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Resolución No. 2 

Creación de la Comisión de Resoluciones de la Primera Reunión 

Interamericana sobre Archivos (*)65 

 

La Primera Reunión Interamericana sobre Archivos, considerando: 

Que es necesario constituir un organismo encargado de dar forma a los proyectos de resolución 

que se presenten en el curso de las deliberaciones de la Reunión. 

Por tanto, resuelve: 

Artículo l.—Constituyese la Comisión de Resoluciones de la Primera Reunión Interamericana 

sobre Archivos, con los Dres. Gunnar Mendoza, Director del Archivo Nacional de Bolivia, como 

Presidente, y Aurelio Z. Tanodi, de la Escuela de Archiveros de Córdoba, Argentina, y Carlos 

Daniel Valcárcel, Director del Archivo de la Universidad de San Marcos, Perú, como vocales. 

Artículo 2. —Esta Comisión revisará, coordinará, reelaborará y elaborará si fuere necesario 

cualesquiera proyectos de resolución, y los presentará para su aprobación final ante la asamblea general 

de la Reunión. 

Washington D. C., 12 de octubre de 1961. 

 

Resolución No. 3 

Defensa del Patrimonio Documental de los países 

del Hemisferio Occidental 

 

La Primera Reunión Interamericana sobre Archivos, considerando: 

Que en la Reunión del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de Cuenca, Ecuador, se aprobó en 

fecha 20 de enero de 1959 una resolución relativa a la defensa del patrimonio documental de los países del 

Hemisferio Occidental: 

Que en la última reunión anual de la Sociedad de Archivistas de los Estados Unidos se ratificó 

en fecha 6 de octubre de 1961 esta resolución en su integridad; 

Que la Primera Reunión Interamericana sobre Archivos debe pronunciarse al respecto. 

Por tanto, resuelve: 

Artículo único. —Se ratifica en todas sus partes la resolución de Cuenca, cuyo texto se trascribe 

a continuación, y se recomienda a todos los archivistas y conservadores de colecciones documentales 

del Hemisferio cooperar de la manera más eficaz en su cumplimiento. 

                                                           
65 (*) Esta resolución fue aprobada, a iniciativa del Director General de la Reunión, Dr. T. R. Schellenberg, en la sesión general de esta 

fecha. 
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Washington, D. C., 26 de octubre de 1961. 

 

Texto de la Resolución de Cuenca 

 

Considerando: 

Que los papeles públicos institucionales y privados constituyen parte del patrimonio cultural 

de cada nación, se declara que constituyen normas para el guardián de documentos: 

1 )  Colaborar con sus colegas del Hemisferio Occidental en la salvaguardia de los papeles 

culturales. 

2 )  Hacer conocer a sus colegas del Hemisferio Occidental las normas legales establecidas por 

su gobierno para proteger los documentos culturales. 

3 )  Informar a los guardianes de documentos de otros países del Hemisferio Occidental de 

cualquier violación de tales normas legales establecidas por sus países para la protección de los 

papeles culturales, y específicamente les dé cuenta de la remoción de cualesquiera papeles que hayan 

sido ilegalmente enajenados. 

4 )  No aceptar en depósito ningún documento cultural que haya sido ilegalmente enajenado. 

5 )  Ayudar, en la medida de su conocimiento, a los países de origen a recuperar cualquier 

documento cultural que haya sido ilegalmente enajenado. 

 

Resolución No. 4 

Declaración de Principios de la Primera Reunión 

Interamericana sobre Archivos 

 

Los documentos, públicos o privados, son la fuente informativa primaria sobre el desarrollo 

económico, político y social de una nación, y constituyen por lo mismo una parte inapreciable de su 

patrimonio cultural. 

Los documentos públicos son propiedad del pueblo y por delegación del pueblo los administra 

el gobierno. No pueden ser extraídos de la custodia archivística por nadie, y cuando se hacen 

superfluos sólo podrán ser eliminados con aprobación de las autoridades archivísticas. 

Los archivos son las instituciones específicamente previstas para la conservación, organización 

y servicio eficaz y económico de los documentos, una vez que éstos han cumplido su función activa. 

Los archivos, en consecuencia, cumplen una misión indispensable en toda sociedad, y ninguna 

otra institución puede subrogarlos en esa misión. 

Los archiveros son los profesionales directamente encargados de hacer posible el cumplimiento 

de los propósitos de conservación, organización y servicio de los documentos públicos y privados en los 

archivos. 

Los archiveros tienen el deber de cumplir este encargo en forma responsable, no atenidos a 

preferencias personales sino de acuerdo con las definiciones y técnicas objetivas de la profesión archivística. 

Los gobiernos tienen, para con los archivos, el deber de dotarles de todos los medios necesarios 
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para el lleno de su función específica. 

Los gobiernos tienen, para con los archiveros, el deber de proveer a su formación y 

dignificación profesional, acordándoles un tratamiento conforme con la misión que desempeñan en la 

sociedad. 

Los pueblos tienen el deber de exigir a los gobiernos, a los archivos y a los archiveros el 

cumplimiento de sus funciones conducentes a la conservación, organización y servicio del patrimonio 

documental, y a prestarles todo apoyo para que esas funciones se cumplan eficazmente. 

 

Washington D. C., 26 de octubre de 1961. 

 

Resolución No. 5 

Grupo de Trabajo A, Ordenación Archivística66 

 

La Primera Reunión Interamericana sobre Archivos, considerando: 

Que siendo la ordenación el punto de partida del proceso archivístico es necesario definir claramente los 

principios que deben regir la ordenación de los fondos documentales latinoamericanos; 

Que el principio de procedencia y el principio del orden original han probados ser los 

únicos que al mantener inalterable la estructura de los fondos documentales orgánicos (sean públicos 

o privados) mantienen íntegro el valor evidencial e informativo de los documentos y proveen la 

base para una ordenación objetiva y consistente; 

Que la observancia de estos principios facilita la aplicación de las demás operaciones 

archivísticas, como la accesión, la descripción (sea cual fuere el sistema descriptivo adoptado), la 

restauración, la microfotografía, etc.; 

Que estos principios están incorporados en la tradición archivística hispanoamericana, pues 

fueron formulados primero en España y México en 1790 y 1792, respectivamente; 

Que su aplicación es indiscutida en todos los países donde la doctrina y la práctica archivísticas 

están más avanzadas, y que el reconocimiento de su validez es creciente como se demuestra por la 

bibliografía del tema y por las decisiones de las reuniones internacionales; 

Por tanto, recomienda: 

Artículo 1. —Que el principio de procedencia archivística y el principio del orden original 

sean las normas sobre las cuales se edifique la ordenación de los fondos documentales orgánicos 

latinoamericanos, sean ellos públicos o privados. 

Artículo 2. —Que se adopte la siguiente formulación en español: 

Principio de procedencia: Los documentos deben conservarse inviolablemente dentro del fondo 

documental al que pertenecen naturalmente. 

Principio del orden original: La ordenación interna de un fondo documental debe mantenerse 

con la estructura que tuvo durante su servicio activo. 

                                                           
66 Revista de los Archivos Nacionales 
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Artículo 3. —Que estos dos principios, así formulados, se incorporen en la legislación orgánica 

escrita de cada archivo latinoamericano. 

Artículo 4. —Que para la aplicación práctica de estos principios en cada archivo se formen 

esquemas completos de la organización institucional de las entidades cuyos fondos conserva o 

conservare, y que la ordenación de esos fondos se ajuste a dichos esquemas. 

Artículo 5. —Que los fondos que han padecido daños estructurales sean reordenados, siempre 

que sea posible, de acuerdo a los principios de procedencia y del orden original, y que todo 

documento suelto sea reintegrado a su fondo, división y subdivisión correspondientes. 

Artículo 6. —Que las documentaciones ilesas sean defendidas contra toda desmembración 

estructural. 

Washington D. C., 26 de octubre de 1961. 

 

Resolución No. 6 

Grupo de Trabajo B, Terminología Archivística 

 

La Primera Reunión Interamericana sobre Archivos, considerando: 

Que el Glosario de términos archivísticos definido por el Grupo de Trabajo B, Terminología archivística, 

constituye un punto de partida para la sistematización de estos trabajos en el futuro; 

Que a iniciativa de los participantes mexicanos en la Reunión, dicho Grupo de Trabajo ha sugerido la 

creación de un Comité Interamericano Permanente de Terminología Archivística. 

Por tanto, resuelve: 

Artículo único. —Que el Glosario de términos archivísticos adjunto sea aceptado y tenido 

como base para el trabajo del Comité de Terminología del Consejo Interamericano Técnico para Archivos 

(véase la Resolución N.º 2.)  

Washington, D. C., 26 de octubre de 1961. 

 

Glosario de términos archivísticos 

 

El principal objetivo del Grupo de Trabajo B, Terminología Archivística ha sido el de preparar un 

glosario-tipo de términos archivísticos en español con equivalencias en inglés y portugués. La siguiente lista de 

términos básicos que fueron cuidadosamente estudiados y definidos representa las labores realizadas por dicho 

Grupo, que serán continuadas por el Comité de Terminología Archivística del Consejo Interamericano Técnico 

para Archivos. 

Accesibilidad. 

Condición de estar los documentos disponibles para la consulta. 

La tarea de hacer accesibles los documentos abarca dos etapas: la definición de las normas relativas al 
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uso de los documentos, y la ejecución de dichas normas. 

Inglés: ACCESS. 

Portugués: ACESSO. 

Acervo documental. 

Véase FONDO DOCUMENTAL. 

Archivo particular. 

La totalidad de la documentación producida o recibida por una persona o una corporación privadas en el 

desempeño de sus actividades. 

Inglés: COLLECTION. 

Portugués: ARQUIVO PARTICULAR. 

Asiento descriptivo. 

Véase ENTRADA DESCRIPTIVA. 

Caracteres de los documentos. 

Cualidades materiales e inmateriales de los documentos. Se dividen en. caracteres internos y externos. 

Caracteres internos son la data, el origen, el destino, el contenido. Caracteres externos son la cantidad, tipo, 

clase, formato, forma de los documentos. 

Inglés: RECORD ATRIBUTES. 

Portugués: (*).67 

Catálogo. 

Cualquier instrumento descriptivo preparado para facilitar la localización de los documentos. Puede 

adoptar formas diversas: catálogos de un tipo de terminado (cronológicos, etc.), inventarios, guías, registros, 

índices, etc. 

Inglés: FINDING AIDS. 

Portugués: INVENTARIOS. 

Catálogo cronológico. 

Tipo especial de catálogo en que los documentos se encuentran descritos individualmente en asientos 

ordenados en sucesión cronológica. Su uso se limita a determinadas colecciones de documentos históricos. 

Inglés: CALENDAR. 

Portugués: CATALOGO CRONOLOGICO. 

Descripción. 

                                                           
67 (*) La traducción al portugués no aparece en el material enviado, debe ser: Registo e Attributo. 
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En conjunto de actividades que despliega el archivero para preparar catálogos, índices, inventarios y 

otros instrumentos descriptivos de los documentos. La descripción consiste en enumerar los caracteres internos 

y externos de los documentos. Véase CARACTERES DE LOS DOCUMENTOS. 

Inglés: DESCRIPTION. 

Portugués: DESCRIÇAO. 

Documento. 

Véase PIEZA DOCUMENTAL. 

Eliminación o expurgo. 

La destrucción legalmente autorizada y sistemática de documentos que, según el criterio de las 

autoridades archivísticas, no son elegibles para la conservación permanente. 

Inglés: DISPOSAL. 

Portugués: ELIMINAÇAO. 

Entrada descriptiva o asiento descriptivo. 

Los datos que normalmente se consignan en una ficha, tarjeta o cualquier otra forma física, para 

describir un documento o un conjunto orgánico de documentos. Véase FICHA. 

Inglés: DESCRIPTIVE ENTRY. 

Portugués: REGISTRO. 

Expurgo. 

Véase ELIMINACION. 

Ficha. 

La cédula, papeleta o tarjeta en que se consignan los datos indispensables para la identificación de la 

unidad documental que se describe. 

Inglés: CARD. 

Portugués: FICHA. 

Fondo documental o grupo documental. 

El conjunto total de la documentación orgánica elaborada o recibida por una entidad pública o privada 

en el desempeño de sus funciones. Véase ARCHIVO PARTICULAR. 

Inglés: RECORD GROUP.               En España: SECCION. 

Portugués: FUNDO. 

Fondos documentales o acervos documentales. 

El conjunto de la documentación escrita, mapas, planos, películas, grabaciones y otras clases de 

documentos conservados en un depósito archivístico. 

Inglés: HOLDINGS. 

Portugués: FUNDOS DE DOCUMENTAÇAO. 
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Formato. 

Uno de los caracteres externos de los documentos escritos, cartográficos y audiovisuales, que se refiere 

al tamaño, contextura y otras cualidades físicas. El formato debe ser enumerado en la descripción de los 

documentos. 

Inglés: COMPOSITION. 

Portugués: FORMATO. 

Grupo documental. 

Véase FONDO DOCUMENTAL. 

Párrafo descriptivo o extracto descriptivo. 

Elemento esencial del asiento o entrada descriptiva que resume en forma clara y precisa la unidad 

documental descrita enumerando los caracteres de los documentos. 

Inglés: DESCRIPTIVE PARAGRAPH. 

Portugués: REGISTRO DESCRIPTIVO. 

Pieza documental o documento. 

La menor de las unidades documentales, que puede ser simple (una: carta) o compuesta (un expediente). 

Véase UNIDAD DOCUMENTAL. 

Inglés: RECORD ITEM. 

Portugués: DOCUMENTO. 

Serie documental. 

Unidad documental que forma parte del fondo documental y consta de documentos que poseen 

caracteres comunes: la misma ordenación (cronológica, alfabética, etc.), el mismo tipo documental 

(correspondencia, libros de contabilidad, etc.), el mismo asunto o actividad. 

Inglés: RECORD SERIES. 

Portugués: COLEÇAO. 

Subgrupo documental. 

Unidad documental correspondiente a cada subdivisión administrativa: (u oficina subordinada) de la 

entidad pública o privada a que pertenece el fondo o grupo documental. El subgrupo puede también estar 

integrado por toda la documentación relativa a cada una de las funciones principales de la dependencia. El 

subgrupo está normalmente compuesto de varias series documentades relacionadas entre sí administrativa o 

funcionalmente Véase UNIDAD DOCUMENTAL. 

Inglés: SUBGROUP. 

Portugués: SEÇAO. 

En España: SERIE. 

Título o encabezamiento. 

Elemento esencial del asiento entrada descriptiva que consiste de una 

o varias palabras que designan la característica esencial de la unidad documental que se describe. Véase 
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ENTRADA DESCRIPTIVA. 

Inglés: TITLE LINE. 

Portugués: TITULO ou CABEÇARIO. 

Tipo documental. 

Uno de los caracteres externos de los documentos, que consiste en la índole física especial determinada 

por una actividad específica y fácil de distinguir, como los informes, cuestionarios, censos, cartularios, etc., etc. 

Inglés: RECORD TYPE. 

Portugués: TIPOS DE DOCUMENTO.

Unidad documental. 

Designación genérica que se aplica indistintamente al documento individual o pieza documental, a la 

serie documental, al subgrupo y al grupo o fondo documental. Véase cada una de estas denominaciones. 

Inglés: RECORD UNIT. 

Portugués: UNIDADE DE DOCUMENTAÇAO. 

 

Resolución No. 7 

Grupo de Trabajo C, Formación Profesional de Archiveros 

 

La Primera Reunión Interamericana de Archiveros, considerando: 

Que la escasez de archiveros preparados profesionalmente por medio de una enseñanza científica, 

metódica y sistematizada representa uno de los problemas más serios de los archivos latinoamericanos; 

Que el personal empírico ha dado en muchos casos buenos resultados pero en la actualidad ya 

no está a la altura del creciente progreso de los principios y técnicas archivísticas; 

Que, en consecuencia, la preparación profesional del personal que ingresa a los archivos, así 

como del que ya existe en ellos, se impone como una necesidad urgente; 

Que, de acuerdo con la moción presentada en este Grupo de Trabajo por los participantes 

venezolanos en la Reunión, una de las finalidades primordiales de la Primera Reunión Interamericana 

sobre Archivos debe ser la provisión de bases adecuadas para la formación profesional de archiveros; 

Que tanto en las sesiones de este Grupo de Trabajo como en la asamblea general de la Reunión 

se ha planteado la necesidad de crear escuelas nacionales, a las que podrían asistir becarios de naciones 

donde no existen escuelas; y que en Medellín, Colombia, funciona una Escuela Interamericana de 

Bibliotecología con el patrocinio de la Fundación Rockefeller, escuela que ampliando su radio de 

acción podría desde luego satisfacer la necesidad mencionada; 

Que el participante en la Reunión, Dr. Raúl Rivera Serna, de la División de Manuscritos de la Biblioteca 

Nacional de Perú, ha mocionado en este Grupo de Trabajo en el sentido de que siendo indispensable sistematizar 

la enseñanza de la paleografía en las universidades y escuelas superiores de los países americanos, y no siendo 

posible lograr esa finalidad sin un previo acuerdo entre los docentes de paleografía del Hemisferio Occidental, se 

debe solicitar a entidades culturales internacionales la ayuda económica para la realización de un seminario en 

que participen los docentes activos de paleografía, encargándose a la Universidad Nacional de Córdoba, 
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Argentina, la organización del seminario en esa misma ciudad. 

Por tanto, recomienda: 

Artículo 1. —Que cada país latinoamericano establezca la escuela o escuelas de archiveros que sus 

condiciones específicas requieran, o, por lo menos, cursos permanentes o temporales de entrenamiento 

archivístico en archivos, universidades, u otras instituciones. 

Artículo 2. —Que las escuelas de archiveros y bibliotecarios ya existentes incluyan dentro de sus 

programas cursos de capacitación para archiveros nacionales y extranjeros. 

Artículo 3. —Que eje acuerdo con lo resuelto en la Primera Reunión del Comité de Archivos de la 

Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, y de la Cuarta Reunión de Consulta de 

la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, se procure la creación de una Escuela 

Interamericana de Archiveros. 

Artículo 4. —Que las escuelas nacionales de archiveros adopten el plan de estudios anexo a esta 

Resolución, y que la duración de los estudios en ellas no sea menor de dos años con trabajo de tiempo completo. 

Artículo 5. —Que para no retardar la formación profesional de sus archi veros, los países que no cuenten 

con escuelas envíen becarios a las escuelas nacionales ya existentes. 

Artículo 6. —Que para facilitar el envío de becarios de un país a otro, las escuelas de archiveros existentes 

reconozcan la validez del bachillerato u otros títulos secundarios completos de los demás países. 

Artículo 7. —Que mientras, se forme un número suficiente de profesores con títulos habilitantes, se exija 

para el ejercicio de la docencia archivística la acreditación legal de competencia en la materia que se enseña y en 

los conocimientos metodológicos y pedagógicos especiales. 

Artículo 8. —Que se procure el perfeccionamiento del personal docente mediante el estudio e 

investigación en instituciones correspondientes a ramas de especialización determinadas. 

Artículo 9. —Que se fomente el intercambio de personal docente entre distintos centros de enseñanza. 

Artículo 10. —Que se planifique la producción y divulgación bibliográfica archivística hispanoamericana 

con fines docentes. 

Artículo 11.—Que los centros de enseñanza ya existentes procuren realizar y coordinar estudios e 

investigaciones especializadas en una determinada rama archivística o afín, y que en tal sentido la Escuela de 

Archiveros de la Universidad Nacional de Córdoba coordine los estudios paleográficos y diplomáticos 

hispanoamericanos y realice las correspondientes reuniones interamericanas, y que la Escuela Interamericana de 

Bibliotecología de Medellín, Colombia, organice seminarios pilotos sobre archivos administrativos y archivos de 

historias clínicas médicas. 

Artículo 12.—Que para el ingreso ele personal nuevo a los archivos, especialmente a los archivos 

nacionales, se exija como requisito la presentación de títulos de estudios profesionales, constancias de aprobación 

de cursos de entrenamiento, o certificaciones de competencia; que el personal en ejercicio acredite su suficiencia 

mediante certificaciones de validez legal; y que la legislación de cada país adopte normas precisas relativas a la 

designación, promoción, escalafón e inamovilidad de los funcionarios de archivos. 

Artículo 13.—Que el Consejo Interamericano Técnico para Archivos (véase la Resolución N.º 22) 

gestione ante la OEA, la UNESCO, funciones y entidades gubernamentales y privadas, la concesión de recursos 

para: a) la realización de estudios de formación archivística en las escuelas nacionales; b) el perfeccionamiento 

del personal docente; c) el intercambio de profesores; ch) la preparación y edición de elementos bibliográficos 



225 

 

auxiliares; d) la dotación de equipos técnicos modernos a las escuelas. 

Washington, 27 de octubre de 1961. 

Plan de estudios 

 

Se contemplará la Archivología en todas sus fases correspondientes a principios y técnicas de archivos, y 

se dividirá la enseñanza en partes homogéneas a cargo de técnicos especializados. 

I. Disciplinas específicas. 

a) Archivología teórica (principios archivísticos): Concepto de archivo, fondos documentales, 

archivística. Terminología. Clases de archivos. Disciplinas e instituciones afines. Personal: sus condiciones y 

formación. Organización nacional e internacional de archivos. Historia de los archivos hispanoamericanos y otros. 

Bibliografía archivística. 

b) Archivoeconomía: edificaciones e instalaciones internas de los archivos. 

c)  Fotolaboratorios y uso de la microfotografía. 

d)  Conservación y restauración de documentos. 

e)  Ordenación y descripción archivísticas: Accesión, clasificación y colocación definitiva de los 

fondos documentales. Descripción: inventarios, índices, catálogos, guías. 

f)  Selección: evaluación y eliminación de documentos. 

g)  Servicio o utilización del archivo: Relación con los investigadores, préstamos, exposiciones, 

servicio didáctico, informaciones oficiales. 

h)  Legislación y reglamentación. 

i )  Material especial: mapotecas, material audiovisual, etc. 

II. Disciplinas afines. 

1. Fundamentales: 

a )  Paleografía hispanoamericana. 

b )  Diplomática. 

c )  Instituciones iberoamericanas. 

d )  Administración contemporánea americana. 

2. Complementarias: 

a )  Historia de América. Se sugiere que se siga la coordinación del programa de historia de América 

elaborado por la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. 

b )  Metodología histórica: eurística, crítica documental, técnica de investigación. 

c )  Ciencias auxiliares de la historia: cronología, esfragística, genealogía, heráldica, etc., 
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hispanoamericanas. 

d )  Bibliotecología, documentología y museología. 

3. Auxiliares: 

a )  Dactilografía. 

b )  Inglés. 

III. Trabajos prácticos. 

Se recomienda efectuar los trabajos prácticos tomando como base los expuestos por el Prof. A. Tanodi en 

su comunicación sobre la Formación profesional de archiveros en América Latina dirigida a la Primera Reunión 

Interamericana sobre Archivos. 

 

Resolución No. 8 

Grupo de Trabajo D, Técnicas Descriptivas de Archivos 

 

La Primera Reunión Interamericana sobre Archivos, considerando: 

Que, dada la situación de subdesarrollo de los archivos latinoamericanos, la labor descriptiva que se hace 

en ellos debe consultar criterios no solamente de técnica archivística, sino de aprovechamiento máximo de 

personal y recursos, y de prioridad según el valor informativo de los fondos documentales; 

Que hasta ahora los sistemas descriptivos latinoamericanos se han caracterizado porque tomaron siempre 

como unidad de la descripción el documento suelto, labor detallista inevitablemente lenta y trabajosa que deja 

sin describir grandes documentaciones, en contra de los propósitos de servicio específicos de la institución 

archivística; 

Que esta desproporción entre el esfuerzo descriptivo y los resultados se hace aún más grave 

ante el inminente acrecentamiento de las documentaciones latinoamericanas como resultado de la 

expansión económico-social en que están ingresando nuestros pueblos; 

Que ningún archivo latinoamericano posee instrumentos descriptivos generales que faciliten al 

investigador y al público un medio completo y preliminar de información sobre las existencias documentales de 

cada archivo, lo cual va, asimismo, contra los propósitos de servicio ya señalados. 

Por tanto, recomienda: 

Artículo 1. —Que los archivos latinoamericanos adopten una nueva polí tica descriptiva de acuerdo a 

planes organizados según un criterio de urgencia mayor. 

Artículo 2. —Que la nueva política descriptiva archivística latinoamericana ¡incorpore en su sistema de 

técnicas descriptivas la descripción colectiva, cuyas unidades de descripción son los fondos, divisiones y 

subdivisiones de documentos orgánicos (públicos o privados) ordenados según los principios de procedencia y 

del orden original, y que esta- técnica se aplique necesariamente a toda documentación que por su cantidad y su 

índole archivística lo exija. 

Artículo 3. —Que el punto de partida del plan descriptivo de los archivos latinoamericanos sea la guía 

general y sinóptica, en la cual los fondos o grupos principales de documentos se describan uno por uno según la 

técnica de la descripción colectiva, de suerte que los interesados puedan obtener una información preliminar y 
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completa sobre toda la existencia documental del repositorio, les habilite para hacer luego indagaciones 

posteriores más profundas. 

Artículo 4. —Que el manual Técnicas descriptivas de archivos por el Dr. T. R. Schellenber, 

se tome como elemento básico de trabajo en la descripción de las existencias documentales 

latinoamericanas. 

Washington, D. C., 27 de octubre de 1961. 

 

Resolución No. 9 

Grupo de Trabajo E, Normas para la Trascripción de Documentos 

 

La Primera Reunión Interamericana sobre Archivos, considerando: 

Que existen grandes divergencias en la trascripción y edición de documentos históricos 

hispanoamericanos, lo cual ocasiona serias dificultades para la consulta de los Corpus documentales 

publicados; 

Que es necesario adoptar normas de trascripción que reunan las indispensables condiciones científicas y 

prácticas, y sean aceptables para los archiveros, historiadores y otras personas que consultan las ediciones 

documentales; 

Que se han hecho loables esfuerzos en varios países hispanoamericanos con el fin de establecer 

dichas normas; 

Que los textos documentales se editan con fines: a) didácticos, b) de investigación, y c) de divulgación, y 

que en este Grupo de Trabajo se ha propuesto la elaboración de normas para las ediciones dirigidas a fines de 

investigación. 

Por tanto, recomienda: 

Artículo 1. —Que para la trascripción y edición de documentos históricos con fines de investigación se 

observen las normas adjuntas. 

Artículo 2. —Que las instituciones argentinas que han aprobado las “Normas de trascripción y edición de 

documentos históricos” en la Primera Reunión Argentina de Paleografía y Neografía, adopten, en solidaridad con 

otros países hispanoamericanos, las normas presentes. 

Washington, D. C., 27 de octubre de 1961. 

Normas para la Trascripción de Documentos 

Históricos Hispanoamericanos 

 

I. Ortografía 

1 )  En los manuscritos paleográficos las letras deberán conservar su valor fonético o literal. 

2 )  Letras c, q, s, z, ss: Se trascribirán tal cual están. La s larga y la s de doble curva redonda) se 

trascribirán con s redonda. Cuando por razones tipográficas se elimine la cedilla, deberá sustituirse únicamente 

por z, haciendo la correspondiente explicación. 
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3 )  Letras i, y: La i corta y la i larga deberán trascribirse con el signo de la i corta. La y representada con 

una grafía inequívoca, se trascribirá como tal y, aun en palabras con el valor fónico de la i; cuando la grafía de la 

y no se distinga de la grafía de la i larga, se trascribirá según la forma ortográfica actual. 

4 )  Letras b, v, u. En caso de uso indistinto, la b y la v se trascribirán según la forma más usada en el 

documento. La u y la v se trascribirán de acuerdo con su valor fonético. 

5 )  La A superflua se mantendrá; la omitida no se suplirá. 

6 )  La r mayúscula (R) con valor fonético de doble r (rr) se trascribirá con esta última grafía, excepto 

al comienzo de una palabra. 

7 )  Las letras dobles se mantendrán únicamente en los casos de ss y nn, menos en posición inicial. 

Ejemplo: cossa, anno. 

8 )  Se conservarán las grafías f, g, j, h, ph, th, x. Ejemplo: fecho, muger, bojío, hebrero, Phelipe, 

theniente, dixo. 

9 )  Las contracciones del, dolía, dello, etc.; desta, etc.; ques, questa, etc., se conservarán según su grafía 

original. 

1 0 )  Cuando en el documento no esté puesto el tilde de la ñ, se restituirá el tilde. 

1 1 )  El signo copulativo & se trascribirá como e o como y según la forma más usada en el documento. 

II. Puntuación 

1 2 )  Cuando el documento no tenga puntuación se pondrá la actual en su forma indispensable. Cuando 

el documento tenga puntuación se conservará indispensable para la interpretación textual. 

III. Mayúsculas y minúsculas 

1 3 )  Se observarán las reglas de la ortografía actual. 

IV. Separación de palabras y frases 

1 4 )  En ningún caso se mantendrán las uniones contrarias a la morfología de las palabras o frases ni las 

separaciones indebidas de las letras de una palabra 

V. Acentuación 

1 5 )  Se conservará la acentuación original. Todos los acentos se representarán con el signo del acento 

agudo. Cuando no haya acentos, se los restituirá en las palabras cuyo sentido así lo requiera. Ejemplo: marcho, 

marchó; el, él. 

VI. Abreviaturas 

1 6 )  Las abreviaturas se desarrollarán completando las letras omitidas, según la forma más usada en el 

documento. Esta norma será observada también cuando la palabra abreviada carezca de signo de abreviación. 

Cuando la interpretación de una palabra sea dudosa se pondrá un signo de interrogación entre corchetes después 

de dicha palabra; si fuera más de una palabra se hará la advertencia conveniente en nota al pie de la página. 

1 7 )  Las abreviaturas Ihu Xpo, Xpoval, se trascribirán Jesu Cristo, Cristóbal. 

VII. Signos tipográficos 

1 8 )  Las omisiones, testaduras, intercalaciones, repeticiones, etc. del texto original se anotarán entre 
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corchetes con la indicación omitido, testado, etc., seguida de dos puntos y la palabra o palabras correspondientes. 

Las enmiendas de segunda o tercera mano se anotarán al pie de la página. 

1 9 )  Cuando, no obstante alteraciones materiales como roturas, quemaduras, manchas, etc., el texto 

pueda interpretarse con certeza, se hará la restitución entre corchetes, con la advertencia respectiva. En caso de 

imposibilidad absoluta, se consignarán las palabras, roto, quemado, ilegible, etc. entre corchetes. En caso 

necesario se indicará la extensión del pasaje respectivo al pie de la página. 

2 0 )  Los escolios del editor irán entre corchetes cuando estén consignados dentro de la caja de la 

escritura. 

2 1 )  Si los elementos marginales del texto no pueden trascribirse en posición marginal, se trascribirán 

a continuación del pasaje a que correspondan ante cedidos por las palabras al margen entre corchetes. 

2 2 )  Las firmas autógrafos sin rúbrica se anotarán con la palabra firmado entre corchetes; las firmas 

autógrafas rubricadas, con la palabra rubricado entre corchetes; y las rúbricas solas con la palabra rúbrica entre 

corchetes. Los sellos, signos de escribanos y otros detalles semejantes se harán notar con las explicaciones 

necesarias entre corchetes. 

2 3 )  Las palabras claramente escritas pero en forma incorrecta o incomprensible se consignarán 

seguidas de signo de admiración o sic entre corchetes. 

2 4 )  Los espacios dejados en blanco se consignarán con la palabra en blanco entre corchetes. 

2 5 )  Se consignará la foliación o paginación del documento original. 

VIII. Documentos en latín 

2 6 )  Las normas generales adoptadas para los textos en castellano se aplicarán en la trascripción de 

documentos en latín. 

2 7 )  Los nexos ae, oe se separarán en ae, oe cuando la imprenta carezca de los signos correspondientes. 

La e caudada se trascribirá ae. 

IX. Prólogo y diagnosis 

2 8 )  Toda edición de documentos deberá ir precedida, en lo posible, de una advertencia preliminar en 

que se especificará la razón de la publicación, la índole de los documentos y las normas que se han seguido para 

la trascripción. Si hubiere otras ediciones, se hará referencia de ellas. 

2 9 )  Cada documento irá precedido de un asiento o entrada de tipo catalográfico, en que se incluirá la 

data, un breve resumen del contenido y la signatura exacta. Se indicará también si el documento es original o 

copia. 

3 0 )  Los documentos se anotarán cuando las notas sean necesarias para la buena inteligencia del texto 

y cuando amplían o rectifican críticamente el contenido. 

3 1 )  Se acompañará un índice onomástico, toponímico y de materias. 

3 2 )  El editor deberá encargar la trascripción a personas capacitadas. 

3 3 )  En las ediciones de divulgación se mantendrá la fidelidad del texto pero podrá modernizarse la 

ortografía y la puntuación. 

 

Resolución No. 10 

Grupo de Trabajo E, Publicación de Cedularios Reales 
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y Acuerdos Capitulares de Ciudades Latinoamericanas 

 

La Primera Reunión Interamericana sobre Archivos, considerando: 

Que es necesario poner la disciplina paleográfica al servicio de la historia «económica, política y social de 

los pueblos americanos; 

Que estos fines no se cumplen debidamente porque muchas fuentes históricas primordiales se encuentran 

inéditas, cuyas versiones no se publican las más de las veces por falta de recursos económicos. 

Por tanto, recomienda: 

Artículo único. —Que los organismos internacionales de índole cultural procuren los medios económicos 

necesarios para la publicación de fuentes históricas primordiales latinoamericanas, como los cedularios reales y 

los libros de acuerdos capitulares, dando preferencia a los siglos XVI y XVII y a publicaciones ya en curso. 

Washington, 27 de octubre de 1961. 

 

Resolución No. 11 

Grupo de Trabajo E, felicitación a Paleógrafos 

 

La Primera Reunión Interamericana sobre Archivos, considerando: 

El valioso aporte paleográfico contenido en los estudios de los Doctores Agustín Millares Carlo, Jorge 

Garcés y Aurelio Tanodi, y los esfuerzos que para la enseñanza de esta ciencia han realizado y realizan los 

profesores que la dictan en el Continente. 

Por tanto, resuelve: 

Artículo único. —Que todos ellos sean felicitados públicamente por su meritoria labor. 

Washington, 27 de octubre de 1961. 

 

Resolución No. 12 

Grupo de Trabajo F, Microfotografía 

 

La Primera Reunión Interamericana sobre Archivos, considerando: 

Que la aplicación de las técnicas microfotográficas en los archivos latinoamericanos se encuentra, en 

general, en una fase todavía incipiente; 

Que es menester encauzar los proyectos que se hagan en este campo dentro de una política previsora y 

metódica, que procure el aprovechamiento máximo de todos los recursos existentes y posibles; 

Que esta política debe conformarse a un plan integral que contemple, si es posible, las necesidades de 

todos los archivos, a fin de proceder con más eficacia en la obtención y aplicación de la ayuda que se considere 

necesaria. 

Por tanto, resuelve: 

Artículo 1. —Que los archivos latinoamericanos hagan un reconocimiento previo de su situación con 
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respecto a instalaciones de microfotografía, programas de conservación de documentos y otros trabajos especiales 

en este campo, y que los resultados de este reconocimiento sean puestos a disposición del Consejo Inter 

americano Técnico para Archivos a los fines de asesoramiento y ayuda que éste pueda prestar y gestionar. (Véase 

la Resolución N.º 22.) 

Artículo 2. —Que los archivos que poseen instalaciones adecuadas inicien cuanto antes la preparación de 

programas de microfotografía con propósitos de conservación, previa la ordenación de sus fondos documentades 

según los principios de procedencia y del orden original aprobados en esta Reunión. (Véase la Resolución N.º 5.) 

Artículo 3. —Que los países que aún no cuentan con instalaciones de microfotografía soliciten, si lo creen 

conveniente, su inclusión en los programas de la Unidad Móvil de la UNESCO, y que se recomiende a esta 

organización internacional que apoye esos pedidos. 

Artículo 4°—Que los programas de microfotografía, sea para fines de conservación o de intercambio, sean 

preparados y supervigilados por archiveros profesionales idóneos, con el asesoramiento técnico necesario. 

Artículo 5. —Que las instalaciones de microfotografía sean complementadas en casos necesarios con 

pequeños equipos de restauración de documentos, para facilitar la ejecución de programas de conservación de 

documentos. 

Artículo 6. —Que se levanten censos de reproducciones documentales en micropelícula existentes en los 

archivos y otros repositorios de América Latina, los Estados Unidos, Europa, etc., donde se hayan patrocinado o 

ejecutado programas de microfotografía en fondos latinoamericanos, y que estos censos sean también 

centralizados por el Comité Interamericano Técnico para Archivos, fin de que se eviten las repeticiones de 

programas de microfotografía. 

Artículo 7. —Que se gestione la ayuda de la OEA en los programas nacionales de microfotografía 

presentados, con la fundamentación debida, por los países latinoamericanos. 

Artículo 8. —Que se procure la unificación de la terminología en este campo especializado. 

Artículo 9. —Que se gestione la inclusión del aspecto relativo a la administración de microfotografía en 

los planes de estudio de los cursos y escuelas para archiveros, así como la obtención de becas y otros medios de 

entrenamiento para operadores de equipos. 

Artículo 10. —Que los archivos latinoamericanos que poseen instalaciones y programas de 

microfotografía organicen el intercambio de copias de documentos de recíproco interés con instituciones 

similares. 

Artículo 11. —Que se establezcan en América Latina centros regionales dotados adecuadamente para el 

procesamiento y desarrollo de microfotografías de documentos. 

Artículo 12. —Que se gestione el establecimiento de uno o más centros regionales de documentación 

histórico-social en América Latina, con instalación básica de micropelícula, con ayuda de los gobiernos 

nacionales, fundaciones culturales y organizaciones internacionales como la OEA y la UNESCO. 

Artículo 13. —Que se obtenga de los gobiernos nacionales la liberación de derechos aduaneros para 

equipos, materiales y repuestos de microfotografía des tinados a los archivos públicos de América Latina. 

Artículo 14. —Que se estudie la posibilidad de publicar un boletín periódico con información sobre el 

desarrollo de programas de microfotografía sobre fondos latinoamericanos, en cualquier parte que esos 

programas se realicen, a fin de tener al día los datos necesarios. 

Artículo 15. —Que se gestione ante los gobiernos nacionales la promulgación de leyes que den valor legal 
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a las copias de documentos en micropelícula debidamente refrendadas por el archivero. 

Washington, D. C., 27 de octubre de 1961. 

 

Resolución No. 13 

Grupo de Trabajo G, guía a las Fuentes Históricas de América Latina68 

 

La Primera Reunión Interamericana sobre Archivos, considerando: 

Que el Consejo Internacional de Archivos tiene en curso un proyecto de "‘Guía de las fuentes de la historia 

de América Latina” existentes en repositorios de Europa, Estados Unidos y Australia, proyecto descrito en el 

informe del Comité Técnico Internacional del proyecto, fechado en París el 5 de agosto de 1960; 

Que es de necesidad urgente complementar este programa con otro que tenga por objeto la descripción de 

los materiales para la historia de América Latina existentes en los propios repositorios latinoamericanos. 

Por tanto, resuelve: 

Artículo 1. —Adoptar el plan básico adjunto para la formación de una “Guía a las fuentes de la historia de 

América Latina existentes en repositorios latinoamericanos.” 

Artículo 2.—Invitar a las Islas Filipinas a asociarse a este plan y encomendar al Presidente del Consejo 

Interamericano Técnico para Archivos (véase la Resolución N.º 22) cursar la invitación. 

Artículo 3. —En cuanto al proyecto del Consejo Internacional de Archivos, y de acuerdo con el 

“Documento de trabajo sometido por el Comité Técnico Internacional de la Guía a las Fuentes de la Historia de 

América Latina al Grupo de Trabajo G de la Primera Reunión Interamericana sobre Archivos”, fechado en la 

Ciudad del Vaticano el 6 de octubre de 1961: a) Se recomienda hacer llegar a los archivos y sociedades históricas 

de América Latina tanto el “Informe del Comité Técnico Internacional” de 5 de agosto de 1960, como el 

“Documento de trabajo” de 6 de octubre de 1961, mencionados arriba, para los fines de la “Ayuda metódica” y 

de la “Participación directa de los archivistas latinoamericanos en los trabajos de la guía” que se solicita en este 

último documento, b) Se acuerda informar al Consejo Internacional de Archivos sobre la adopción del plan básico 

de la “Guía a las fuentes de la historia de América Latina existentes en repositorios latinoamericanos” adoptado 

por la Primera Reunión Interamericana sobre Archivos y sobre el vivo deseo de que ambos proyectos marchen 

en coordinación y cooperación recíprocas, c) Se encarga al Dr. José de la Peña y Cámara, Vicepresidente del 

Comité Técnico del Consejo Internacional de Archivos, y al Dr. Aurelio Z. Tanodi. Consejero Latinoamericano 

del mismo Comité, el enlace entre ambos programas. 

 

 

 

 

Plan básico de la guía a las fuentes de la Historia de América Latina existentes en 

repositorios latinoamericanos 

                                                           
68 10 - Revista de los Archivos Nacionales 
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I. Declaración general. 

Son obvias la importancia creciente de los países latinoamericanos en el mundo de hoy. y la atención 

correlativa hacia esos países por parte de las naciones más desarrolladas, para intensificar sus relaciones 

económicas, sociales y culturales. 

Es obvia, por otra parte, la importancia de la historia como punto de partida para el conocimiento idóneo 

de un pueblo. 

Estas dos consideraciones hacen ver lo indispensable que es estimular y facilitar el movimiento 

internacional de interés hacia los pueblos latinoamericanos, con la promoción de los estudios históricos sobre 

dichos países. Los ar chivos están llamados a desempeñar en esa promoción un papel esencial mediante la 

preparación de instrumentos descriptivos de las fuentes documentales de América Latina. 

Este plan no significa una interferencia con otros proyectos similares, como el que tiene en curso el 

Consejo Internacional de Archivos o la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 

y, antes bien, buscará la mejor coordinación con esos proyectos. 

 

 

II. Alcances del plan. 

La Primera Reunión Interamericana sobre Archivos sugiere circunscribir la etapa inmediata del plan a los 

puntos siguientes: 

a) Formación de guías sumarias de las existencias documentales de los archivos y bibliotecas de 

América Latina, como medio de obtener un conocimiento preliminar exhaustivo de las 

disponibilidades documentales latinoamericanas. 

b) Formación de repertorios bibliográficos de los instrumentos descriptivos (inéditos o publicados) con 

que ya cuentan las existencias documentales de los archivos y bibliotecas de América Latina, como 

medio de acceso inmediato a las documentaciones que ya han sido objeto de descripción. 

c) Formación de guías generales de los fondos de los archivos nacionales de los países latinoamericanos, 

en el entendido obvio de que esos repositorios constituyen la fuente documental más importante en 

cada país. 

d) Publicación de estos trabajos por los medios más adecuados y extensos, en el orden de su terminación 

y según su conformidad a los requisitos técnicos que se establezcan de acuerdo con lo dispuesto en 

el párrafo III, incisos a), b), c) y el párrafo IV, inciso b) de este plan. 

La obra descriptiva podrá extenderse posteriormente a otros repositorios y colecciones documentales en 

cada país, según la importancia cuantitativa y cualitativa de los materiales. 

III. Requisitos técnicos. 

Los requisitos técnicos a que ha de sujetarse la ejecución de este plan serán establecidos según lo dispuesto 

en el párrafo IV, inciso b). Para dar una idea más completa del plan se adelantan las especificaciones siguientes: 

a) Guías sumarias de las existencias documentales: Los requisitos técnicos incluirán la formulación de 

un modelo al cual se sujetará la composición de estas guías a fin de lograr la deseable uniformidad, 
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que a la vez facilite su manejo y haga su empleo más provechoso. Las guías serán eminentemente 

esquemáticas: cada fondo o colección documental será identificada por sus características esenciales: 

título completo del fondo o colección, años extremos, cuantía en metros lineales. Las guías se harán 

país por país; dentro de cada país, según las divisiones territoriales de éste (estados, provincias, etc.); 

y dentro de cada división territorial, por repositorios. 

b) Guías generales de los archivos nacionales: Se formulará un modelo indicativo de la estructura 

interna de estas guías. Cada fondo documental será descrito en forma tan completa como sea posible 

según la técnica de la descripción colectiva. Se llamará la atención sobre los fondos de particular 

interés económico, político, social y cultural. 

c) Repertorios bibliográficas de instrumentos descriptivos: Se formulará un modelo de asiento 

bibliográfico. Los repertorios serán ejecutados de acuerdo con los cánones bibliográficos, y 

procederán también por países, divisiones geográficas, y repositorios, como las guías sumarias. Cada 

instrumento descriptivo será objeto de una entrada o asiento bibliográfico en el que declarará el autor, 

el número de páginas, el tamaño en milímetros, la validez actual y la posibilidad de obtener copias 

de cualquier clase. 

 

IV. Medios. 

a) El Comité de Técnicas Descriptivas y Guías, del Comité Interamericano Técnico para Archivos 

(véase la Resolución N.º 2) definirá en detalle los requisitos técnicos de la ejecución del plan en todos 

sus aspectos, absolverá las consultas que se produzcan, hará la revisión de los diferentes trabajos a 

medida que se vayan completando, hará las coordinaciones que se consideren necesarias, y en general 

asesorará en cualesquiera aspectos del plan. 

b) Se solicitará a los gobiernos de cada uno de los países latinoamericanos interesados en el plan, la 

constitución pronta de una Comisión Patrocina dora Nacional de Guías Archivísticas en cada país, 

la cual tendrá la composición más adecuada para la efectiva realización del proyecto en ese país. Se 

sobre entiende que el Director del Archivo Nacional será miembro nato de esa Comisión. 

c) La ejecución de los trabajos en cada país deberá ser confiada a archiveros idóneos y se conformará 

rigurosamente a las normas archivísticas. 

d) Para la sustentación económica del plan, se solicitará la ayuda de los gobiernos de cada uno de los 

países latinoamericanos interesados en el plan, de la OEA, de la UNESCO, y de las fundaciones 

culturales del hemisferio. 

 

Resolución No. 14 

Grupo de Trabajo H, Legislación Archivística Latinoamericana 

 

La Primera Reunión Interamericana sobre Archivos, considerando: 

Que la situación actual de los archivos latinoamericanos sugiere la necesidad urgente de reformas 

sustantivas; 

Que los nuevos problemas planteados en el campo archivístico latinoamericano deben encontrar una 
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respuesta apropiada en la legislación de nuestros países: 

Que muchos de estos problemas son básicamente comunes a todos los archivos latinoamericanos, pudiendo 

por lo mismo trazarse caminos de solución similares. 

Por tanto, resuelve: 

Artículo único. —Elevar por intermedio del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, de los 

directores de los archivos nacionales latinoamericanos, de los archiveros presentes en esta Reunión, y, en general, 

de los directores de los archivos públicos de América Latina las recomendaciones siguientes a los gobiernos de 

la comunidad interamericana para la incorporación de normas concretas en la legislación archivística: 

a) Definir en forma clara y comprensiva los fondos documentales que los archivos 

públicos de cada país deberán conservar, organizar y servir. 

b) Organizar la accesión permanente y sistemática de las documentaciones públicas a los 

archivos correspondientes, determinando los períodos de entrega periódica. Se sugiere que el 

límite para las transferencias no sea mayor de 30 años. 

c) Coordinar las disposiciones legislativas archivísticas con las disposiciones relativas al 

manejo de documentos en las oficinas administrativas, dando a los archivos nacionales las 

funciones indispensables de fiscalización y asesoramiento necesarias para la buena conservación 

e integridad de las documentaciones administrativas. 

d) Establecer depósitos documentales intermedios dependientes de los archivos 

nacionales para la concentración de las documentaciones nacionales inactivas, y para su 

evaluación con fines de conservación o eliminación de acuerdo con las normas reglamentarias 

que se adopten. 

e) Autorizar a los archivos nacionales y otros archivos públicos (según la índole de las 

documentaciones respectivas para recoger, organizar y servir los fondos de entidades, 

corporaciones, gremios y otros cuerpos cuyas documentaciones interesen al desarrollo 

económico, político, social y cultural de la colectividad, cuando se produzca la disolución o 

extinción de dichos cuerpos, o cuando voluntariamente estos deseen transferir sus 

documentaciones inactivas a los archivos nacionales y públicos.  

f)                Hacer efectiva por las medidas más eficaces la inalienabilidad de los fondos 

custodiados en los archivos públicos. 

g) Mantener las normas más liberales posibles para la consulta de los fondos por parte de 

los investigadores y otros interesados, sin más limitaciones que las aconsejadas por la buena 

conservación de los documentos. 

h) Hacer que la remuneración de los archiveros esté en relación con las funciones de 

interés social y de índole técnica que desempeñan dando preferencia al personal que posea 

certificado o título profesional de conocimientos archivísticos. 

i)               Procurar el establecimiento de un Centro Nacional de Información 

Documental en cada archivo nacional, para fines de intercambio de informaciones, fichas, copias 

documentales de cualquier tipo, etc., etc., especialmente de documentos que tengan relación con 

otros países de la comunidad interamericana. 
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Washington, D. C., 27 de octubre de 1961. 

 

Resolución No. 15 

Grupo de Trabajo H, ayuda Internacional para el desarrollo 

de los Archivos Latinoamericanos 

 

La Primera Reunión Interamericana sobre Archivos, considerando: 

Que dentro de la situación general de subdesarrollo de los países latino americanos los archivos, 

especialmente los archivos nacionales, han sido particularmente afectados, como se ve por la deficiencia de sus 

edificios, equipos y personal; 

Que actualmente se encuentran en marcha programas de ayuda para el desarrollo económico, social y 

cultural de los países latinoamericanos, programas en los cuales los archivos deben ocupar el lugar que les 

corresponde. 

Que también se debe procurar la cooperación de los organismos interamericanos y de las instituciones 

culturales internacionales para promover efectivamente el desenvolvimiento archivístico de América Latina; 

Que los propósitos de la Primera Reunión Interamericana sobre Archivos han sido encontrar caminos de 

solución para los problemas archivísticos latinoamericanos, y que estos propósitos deben ser ampliamente 

difundidos. 

Por tanto, recomienda: 

 

Artículo 1. —Que dentro del Programa de la Alianza para el Progreso y de cualesquiera otros programas 

destinados a la promoción económica, social y cultural de América Latina, se contemple la ayuda a los archivos 

nacionales, y si es posible a otros archivos públicos, y que esta recomendación se haga llegar a los órganos 

correspondientes del gobierno de los Estados Unidos, y de otros gobiernos participantes en dichos programas de 

ayuda, por los conductos, adecuados. 

Artículo 2. —Que se gestione ante la OEA y otras entidades internacionales de fomento cultural, la 

creación de un Centro Interamericano de Información Documental para el fomento de la investigación histórica 

en la comunidad interamericana, a través de una utilización más frecuente de los archivos públicos y privados 

del hemisferio; y de copias documentales entre los respectivos repositorios nacionales. 

Artículo 3. —Que se solicite de la Fundación Rockefeller Tos recursos necesarios para la publicación de 

las actas y trabajos presentados ante la Primera Reunión Interamericana sobre Archivos, para su distribución 

profusa entre los archivos y archiveros del hemisferio y las instituciones internacionales interesadas. 

Washington, D. C., 27 de octubre de 1961. 
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Resolución No. 16 

Grupo de Trabajo H, necesidad de una Revista Interamericana 

sobre Archivos 

 

La Primera Reunión Interamericana sobre Archivos, considerando: 

Que es indispensable la publicación de una revista interamericana sobre archivos, para la información y 

discusión de temas profesionales de interés para la comunidad interamericana; 

Que la publicación del Boletín del Comité de Archivos de la Comisión de Historia del Instituto 

Panamericano de Geografía e Historia está actualmente paralizada; 

Que la urgencia con que se plantean algunos problemas archivísticos latinoamericanos determina la 

posibilidad de que algunas tareas del Comité de Archivos mencionado sean cumplidas allí donde existan las 

mejores condiciones para ello; 

Que existen perspectivas favorables para las publicaciones archivísticas en la República Argentina. 

Por tanto, resuelve: 

Artículo único. —Encomendar a los participantes argentinos presentes en la Primera Reunión 

Interamericana sobre Archivos, gestionar ante el gobierno de su país la edición de una revista interamericana que 

cubra las actuales necesidades de la profesión archivística en la comunidad interamericana, y que extiendan estas 

gestiones ante el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. 

Washington, D. C., 27 de octubre de 1961. 

 

Resolución No. 17 

Grupo de Trabajo H, Edificios y Equipos Técnicos 

para los Archivos Latinoamericanos 

 

La Primera Reunión Interamericana sobre Archivos, considerando: 

Que la instalación material es parte de un todo único e indivisible con la legislación, organización, personal 

y servicio dentro del sistema de los archivos públicos; 

Que, en tal virtud, el edificio y los equipos adecuados son el punto de partida para el servicio eficaz de la 

institución archivística; 

Que los estudios hechos con motivo de esta Primera Reunión Interamericana sobre Archivos han revelado 

que las instalaciones materiales de los archivos públicos latinoamericanos son, en general, insatisfactorias; 

Que esta realidad afecta especialmente a los archivos nacionales latinoamericanos. 

Por tanto, resuelve: 

Artículo único. —Recomendar con el máximo encarecimiento posible a los gobiernos de los países 

latinoamericanos: 



238 

 

a) Que procuren urgentemente los recursos necesarios para la construcción de edificios propios y 

funcionales para sus archivos públicos, especial mente para los de carácter nacional. 

b) Que los edificios ya construidos especialmente para los archivos nacionales u otros archivos 

públicos, sean utilizados exclusivamente para este fin, y reciban las reformas y mejoras que la técnica moderna 

exige. 

c) Que en aquellos países cuyos archivos nacionales carecen de edificio propio, los gobiernos 

respectivos hagan cesión del terreno apropiado, y que dicho terreno quede reservado exclusivamente para ese fin. 

d) Que, correlativamente, los gobiernos doten a los archivos públicos, y especialmente a los 

archivos nacionales, de los equipos técnicos modernos adecuados para la eficacia de su servicio. 

Washington, D. C., 27 de octubre de 1961. 

 

 

Resolución No. 18 

Ayuda al Archivo Nacional de Nicaragua 

 

La Primera Reunión Interamericana sobre Archivos, considerando: 

Que la solicitud de cooperación formulada por la señora Clementina Arcia, Directora del Archivo General 

de la Nación de Nicaragua, para dicho repositorio, que se encuentra en actual organización debe ser atendida 

eficazmente. 

Por tanto, recomienda: 

Artículo 1. —Que los países de la comunidad interamericana a trevés de sus Archivos Nacionales, y 

especialmente el de los Estados Unidos de Norteamérica dada la riqueza de sus materiales latinoamericanos, 

procuren la copia de documentos de interés directo para la historia de Nicaragua y el envío de dichas copias al 

mencionado Archivo General de la Nación. 

Artículo 2. —Que el Presidente del Consejo Interamericano Técnico para Archivos (véase la Resolución 

N.º 22), gestione la selección de un técnico en archivos con conocimiento pleno del idioma español, para asesorar 

en la organización y en el entrenamiento del personal del Archivo General de la Nación de Nicaragua. 

Washington, D. C., 27 de octubre de 1961. 

 

Resolución No. 19 

Rede para la Segunda Reunión Interamericana sobre Archivos 

 

La Primera Reunión Interamericana sobre Archivos, considerando: 

Que con fecha 25 de este mes se ha presentado una moción escrita firmada por todos los participantes en 

la Reunión que se encontraban presentes en esa fecha, sugiriendo que la Segunda Reunión Interamericana sobre 

Archivos tenga como sede la ciudad de Guatemala. 
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Por tanto, resuelve: 

Artículo único. —Aprobar unánimemente la indicada moción. 

Washington, D. C., 27 de octubre de 1961. 

 

 

 

Resolución No. 20 

Intensificación de las Investigaciones sobre Escritura Precolombina 

 

La Primera Reunión Interamericana sobre Archivos, considerando: 

Que la historia de la evolución de las instituciones y sistemas archivísticos del hemisferio debe completarse 

en la parte que corresponde a los incas, mayas, aztecas y otras civilizaciones antiguas. 

Por tanto, recomienda: 

Artículo único. —Que las instituciones archivísticas e históricas y los archivistas e historiadores de la 

comunidad interamericana intensifiquen cooperativamente las investigaciones relativas a la escritura y los 

archivos en América precolombina. 

Washington, D. C., 27 de octubre de 1961. 

 

Resolución No. 21 

Creación de la Comisión de Archivos en el Instituto 

Panamericano de Geografía e Historia 

 

La Primera Reunión Interamericana sobre Archivos, considerando: 

Que la cantidad y el alcance de los problemas archivísticos de América Latina excede actualmente en 

mucho la capacidad del dispositivo institucional previsto para ese objeto en la estructura del Instituto 

Panamericano de Geografía e Historia; 

Que una de las conclusiones objetivas del análisis hecho en la Primera Reunión Interamericana sobre 

Archivos sobre la situación de los archivos latinoamericanos es la relación entre los archivos y la investigación 

histórica no debe ser de subordinación sino de cooperación. 

Por tanto, recomienda: 

Artículo 1. —Que el Comité de Archivos de la Comisión de Historia del mencionado Instituto sea 

promovido a Comisión de Archivos, la cual deberá ser integrada con archivistas profesionales de reconocida 

idoneidad. 

Artículo 2. —Que la sede de esta Comisión de Archivos se determine de acuerdo con las mejores 

posibilidades de atención a las necesidades archivísticas interamericanas. 

Artículo 3. —Que, consecuentemente, el Instituto se denomine Instituto Panamericano de Geografía, 
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Historia y Archivos. 

Washington, D. C., 27 de octubre de 1961. 

 

Resolución No. 22 

Creación del Consejo Interamericano Técnico para Archivos (CITA) 

 

La Primera Reunión Interamericana sobre Archivos, considerando: 

Que es imprescindible organizar un cuerpo técnico encargado de iniciar la ejecución de las 

recomendaciones de la Primera Reunión Interamericana sobre Archivos tan pronto como terminen las 

deliberaciones de ésta, a fin de que los acuerdos adoptados no queden simplemente escritos en el papel; 

Que la organización de la Asociación Interamericana de Archiveros en los términos de la resolución N.º 1 

aprobada por la Primera Reunión Inter americana sobre Archivos ha de tardar necesariamente algún tiempo, 

dados los alcances y la amplitud de esa asociación; y que no existe ninguna oposición entre los fines de ella y los 

del cuerpo técnico mencionado en el considerando anterior, antes bien, este último podrá oportunamente ser 

coordinado como sección técnica de la Asociación; 

Que el Comité de Archivos de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia 

se encuentra en receso, y que esta Reunión ha recomendado (véase la Resolución N.º 21) que ese Comité sea 

transformado en Comisión de Archivos, lo cual ha de tardar, asimismo, algún tiempo; 

Que la obra comenzada por el Dr. T. R. Schllenberg en el desenvolvimiento de la profesión archivística en 

América Latina y la cooperación archivística interamericana debe continuar y rendir todos los frutos que se 

esperan de ella con el concurso de los archiveros latinoamericanos. 

Por tanto, resuelve: 

Artículo 1. —Créase, para entrar en funciones de inmediato, el Consejo Interamericano Técnico para 

Archivos (CITA), cuya misión será procurar la ejecución de las resoluciones de la Primera Reunión 

Interamericana sobre Ar chivos. y prestar asesoramiento técnico sobre asuntos archivísticos latinoamericanos. 

Artículo 2. —Son miembros natos de este Consejo los Directores de los Archivos Nacionales de América 

Latina. Se designa Presidente de este Consejo al Dr. T. R. Schellenberg, Director Adjunto del Archivo Nacional 

de los Estados Unidos y Director General de la Primera Reunión Interamericana sobre Archivos. Se designan 

Vicepresidentes al Dr. J. Ignacio Rubio Mañe, Director del Archivo General de la Nación de México; al Dr. José 

Honorio Rodrigues, Director del Archivo Nacional del Brasil; al Dr. Joaquín Pardo, Director del Archivo 

Nacional de Guatemala; al Dr. Gunnar Mendoza, Director del Archivo Nacional de Bolivia. El Secretario General 

será el Dr. Jorge S. Ulibarri, Especialista Latinoamericano del Archivo Nacional de los Estados Unidos. 

Artículo 3. —Para la adecuada distribución de funciones, el Consejo se dividirá en los siguientes Comités 

técnicos: a) de Ordenación; b) de Terminología; c) de Formación Profesional; d) de Paleografía y diplomática; e) 

de Técnicas descriptivas y guías de los fondos documentales de América Latina; f) de Microfotografía; g) de 

Programas Archivísticos; h) de Legislación Archivística. 

Artículo 4. —Cada uno de estos Comités estará constituido por cinco especialistas en el aspecto respectivo. 

Los Presidentes de los Comités deberán' ser archiveros de capacidad profesional reconocida en el hemisferio, y 
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su designación será hecha por el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo. La designación de los otros cuatro 

miembros de los Comités será hecha por el Presidente del Consejo, los Vicepresidentes del Consejo y el 

Presidente del Comité respectivo. 

Artículo 5. —El Consejo funcionará de acuerdo con un reglamento que será redactado sobre la base del 

proyecto presentado por el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo. 

Artículo 6. —Oportunamente el Consejo Interamericano Técnico para Archivos será coordinado como 

cuerpo ejecutivo técnico de la Asociación Interamericana de Archiveros, y cuando se cree la Comisión de 

Archiveros del Instituto Panamericano de Geografía e Historia se buscará asimismo su coordinación con ella. 

Artículo 7. —La organización del Consejo Interamericano Técnico para Archivos será comunicada 

oficialmente al Consejo Internacional de Archivos, al’ Instituto Panamericano de Geografía e Historia, y a otras 

organizaciones afines, para los consiguientes efectos de información y cooperación. 

Washington, D. C., 27 de octubre de 1961. 

 

Resolución No. 23 

Voto de simpatía y reconocimiento 

La Primera Reunión Interamericana sobre Archivos, considerando: 

Que esta Reunión ha sido posible por la acción combinada del Archivo Nacional de los Estados Unidos y 

la Fundación Rockefeller; 

Que aparte de su significación profesional, esta Reunión ha representado un acontecimiento importante 

dentro de las relaciones culturales interamericanas.  

Por tanto, resuelve: 

Artículo 1. —Discernir un voto de simpatía al Dr. Wayne C. Grover, Director del Servicio Nacional de 

Documentos y Archivos de los Estados Unidos, por las muestras de aprecio que ha tenido para con los 

participantes en la Reunión, así como al personal del Archivo Nacional de los Estados Unidos que ha cooperado 

directamente, y en forma tan eficaz, en el mejor éxito de la Reunión. 

Artículo 2.—Exaltar la obra infatigable consagrada por el Dr. T. R. Schellenberg, Director Adjunto del 

Archivo Nacional de los Estados Unidos, al progreso de la profesión archivística en América Latina, tanto por 

medio de su vasta producción bibliográfica como de la formación de archivistas latinoamericanos, siendo la 

Primera Reunión Interamericana sobre Archivos la culminación de dicha obra, que además de su significación 

estricta en el campo de los principios y técnicas archivísticas representa un aporte sustancial para el incremento 

de las relaciones culturales interamericanas. 

Artículo 3. —Destacar la cooperación de la Fundación Rockefeller, y en particular la del Dr. John P. 

Harrison, Director Adjunto de Humanidades de ella, cuya reconocida decisión por el mejoramiento de los 

archivos latinoamericanos ha hecho posible la Reunión. 

Artículo 4. —Discernir un voto de reconocimiento al Dr. Jorge S. Ulibarri, Especialista Latinoamericano 

del Archivo Nacional de los Estados Unidos, y al Dr. Gunnar Mendoza, Director del Archivo Nacional de Bolivia, 

por su concurso eficaz en los trabajos preparatorios y el desarrollo de la Reunión. 

Washington, D. C., 26 de octubre de 1961.  


