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 Editorial 
Toda virada de ano é uma oportunidade 

para reavaliarmos nossa trajetória, 

colocarmos em prática ou abandonar 

antigos projetos e buscar avançar em 

nossos objetivos.  

Na área arquivística um novo ano se 

inicia, mas antigas questões em aberto 

permanecem exigindo nossa atenção. A 

principal delas é a revisão da Lei de 

Arquivos. Em 2013 o CONARQ 

apresentou uma proposta de projeto de 

lei que altera, revoga e acresce novos 

dispositivos à Lei nº 8.159/91. Apesar 

desta iniciativa ter sido motivada (já com 

atraso) pela 1ª CNARQ realizada em 

dezembro de 2011, não contemplou 

importantes propostas aprovadas em 

plenária. A comunidade arquivística se 

mobilizou para que o projeto fosse 

devidamente discutido, mas iniciamos 

2014 ainda sem saber como as 

propostas enviadas serão apreciadas 

para se chegar ao texto final.  

Nesta edição, além de fazermos o relato 

desses acontecimentos, apresentamos o 

Relatório de Atividades de 2013 e a 

primeira novidade para celebrarmos os 

10 anos de fundação da AAERJ. 

 

  

Revisão da Lei de Arquivos 
CONARQ apresenta Projeto de Lei que não contempla 
importantes propostas da I CNARQ e comunidade 
arquivística se mobiliza para obter maior participação  

PPGARQ/UNIRIO 

 
Mesa-Redonda realizada na UNIRIO em setembro 

 

Em setembro de 2013 o Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ) disponibilizou para Consulta Pública proposta de 

Projeto de Lei que altera, revoga e acresce novos dispositivos à 

Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991 (conhecida como Lei de 

Arquivos), que dispõe sobre a política nacional de arquivos 

públicos e privados e dá outras providências. Essa proposta fora 

apresentada para análise nas 71ª e 72ª Reuniões Plenárias do 

CONARQ, realizadas em agosto. 

A revisão da Lei de Arquivos foi motivada por uma das propostas 

aprovadas na 1ª Conferência Nacional de Arquivos (CNARQ), 

realizada em dezembro de 2011, em Brasília-DF, por sua vez, 

resultante da mobilização da comunidade arquivística contrária 

à transferência do Arquivo Nacional da Casa Civil para o 

Ministério da Justiça. Após o evento, foram constituídos grupos 

de trabalho organizados pelo Ministério da Justiça que 

Continua na página 2 
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realizaram debates e sistematizaram propostas para atualizar e 

ampliar a Lei de Arquivos, mas após mais de um ano, devido a 

uma série de razões, não concluíram seu objetivo. Assim sendo, 

causou estranheza o texto disponibilizado pelo CONARQ, 

apresentando a proposta, não fazer referência à 1ª CNARQ e ao 

trabalho já desenvolvido pelos grupos de trabalho. 

Preocupou também o fato de importantes propostas aprovadas 

na Plenária Final da 1ª CNARQ, que promoveu um amplo e 

democrático debate sobre diversos aspectos do cenário 

arquivístico brasileiro, não estarem contempladas na proposta 

de Projeto de Lei.  O prazo para consulta pública e envio de 

sugestões, de 16 de setembro a 15 de outubro (somente um 

mês) também não favorecia um debate mais aprofundado sobre 

a proposta. 
Alcemira Nascimento 

 
Encontro realizado em outubro na UFF 

Esse cenário provocou nova mobilização da comunidade 
arquivística, que através de suas associações e entidades de 
ensino e pesquisa em Arquivologia promoveram encontros para 
discutir a proposta apresentada pelo CONARQ, propor sugestões 
e atrair a atenção dos profissionais e entidades que se 
relacionam com os arquivos e a sociedade em geral para essa 
importante questão. A primeira iniciativa foi do Programa de 
Pós-graduação em Gestão de Documentos e Arquivos da 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(PPGARQ/UNIRIO) que, sob coordenação do Prof. Dr. José Maria 
Jardim, promoveu no dia 26 de setembro de 2013 uma Mesa-
Redonda, com a presença de Paulo Knauss, Diretor do Arquivo 
Público do Estado do Rio de Janeiro (APERJ), Lucia Maria Velloso 
de Oliveira, Presidente da Associação dos Arquivistas Brasileiros 
(AAB) e Chefe do Serviço de Arquivo Histórico e Institucional da 
Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), Paulo Roberto Elian dos 
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Santos, Diretor da Casa de Oswaldo Cruz 
(COC/Fiocruz), Beatriz Kushnir, Diretora do 
Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro (AGCRJ) 
e do Presidente da AAERJ, Wagner Ridolphi. Já 
nesse primeiro encontro, ocorreu a deliberação 
das entidades presentes enviarem ao CONARQ a 
solicitação de prorrogação do prazo de consulta 
pública, o que foi atendido, sendo estendido até o 
dia 15 de novembro. 
A AAERJ, através de seu Presidente, esteve 
presente também no evento promovido pelo 
Departamento de Ciência da Informação da 
Universidade Federal Fluminense (GCI/UFF), em 10 
de outubro, coordenado pelos professores Vitor 
Fonseca e Margareth da Silva e que contou 
também com a presença de Lucia Maria Velloso de 
Oliveira (AAB) e Alfredo Tolmasquim, Conselheiro 
do CONARQ.  
Aqui no Rio, o Arquivo Geral da Cidade (AGCRJ) 
também promoveu, no dia 23 de outubro o evento 
“Diálogos Arquivísticos - Consulta Pública para 
alteração da Lei 8.159/91”, cujos vídeos estão 
disponíveis em https://www.youtube.com/user/ 
arquivodacidade?feature=g-subs-u. Neste encon-
tro saiu a deliberação de serem sistematizadas as 
sugestões em um único documento a ser enviado 
ao CONARQ. 
Ao longo do prazo da Consulta Pública e envio de 
sugestões, foram realizados vários encontros 
também no Distrito Federal, Rio Grande do Sul, 
Paraíba e São Paulo, reunindo sempre bom 
público. 

Eventos realizados 

Data Cidade Organização 

26/set Rio de Janeiro-RJ PPGARQ/UNIRIO 

02/out Brasília-DF CEDOC/UnB 

03/out Santa Maria-RS AARS 

04/out Porto Alegre-RS AARS 

09/out João Pessoa-PB UFPB 

10/out Niterói-RJ GCI/UFF 

23/out Rio de Janeiro-RJ AGCRJ 

04/nov João Pessoa-PB UFPB 

04/nov São Paulo-SP FESPSP 

12/nov Santa Maria-RS ENEA 

 
Nesses encontros, arquivistas, outros profissionais 
de arquivo, estudantes e professores analisaram 
as alterações propostas no Projeto de Lei, 
formularam e apresentaram sugestões e 
discutiram o próprio processo de revisão da Lei de 

Arquivos.  
O Setorial de Arquivos do Conselho Nacional de 
Política Cultural (CNPC) também se manifestou, 
através de carta aberta do representante da 
sociedade civil dirigida ao CONARQ, em 15 de 
novembro. 
O desenvolvimento das discussões suscitou a 
proposta da realização de uma Audiência Pública, 
a ser promovida pelo Ministério da Justiça,  vista 
como melhor instrumento democrático de 
participação para a revisão da Lei de Arquivos. Sob 
coordenação do PPGARQ/UNIRIO foi elaborada 
uma carta ao Ministro da Justiça com este pleito e 
realizou-se uma campanha para que o maior 
número possível de instituições e organizações 
assinassem em conjunto. Ao final da mobilização, 
62 entidades, incluindo arquivos públicos, cursos 
de Arquivologia, associações profissionais, 
instituições culturais e científicas declararam seu 
apoio ao pedido de Audiência Pública e o 
documento foi protocolado pela AAB em 28 de 
novembro. 
No início do mês de dezembro o CONARQ 

disponibilizou em seu site as sugestões (45 ao 

todo) recebidas durante a Consulta Pública e já na 

Reunião Plenária do órgão, realizada no Arquivo 

Nacional entre os dias 3 e 5 de dezembro, foi 

apresentado aos conselheiros uma nova minuta de 

Projeto de Lei, produzida a partir das contribuições 

recebidas, elaborada pelo conselheiro Ivan Neves, 

do Ministério da Justiça. Por uma infelicidade, 

titular e suplente da representação das 

associações de Arquivologia no CONARQ não 

puderam comparecer e não foi dado espaço para 

que outros representantes pudessem defender a 

proposta da Audiência Pública e nem acompanhar 

as discussões realizadas na Plenária. Ao fim, 

simplesmente definiu-se que a análise do novo 

texto proposta terá continuidade na próxima 

Reunião Plenária, em março de 2014. 

Encerramos 2013 sem uma resposta do Ministério 

da Justiça ao pleito de uma Audiência Pública e 

nem uma posição do CONARQ sobre o 

procedimento que será adotado para consolidar 

todas as sugestões encaminhadas e se os 

proponentes terão espaço para defendê-las. 

Precisamos manter a vigilância e não perder essa 

oportunidade histórica que temos de reformular a 

Lei de Arquivos, tornando-a mais efetiva. ● 

    

● 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/arquivodacidade?feature=g-subs-u
https://www.youtube.com/user/arquivodacidade?feature=g-subs-u
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Relatório de Atividades 2013 
Confira as principais ações realizadas pela 
AAERJ no último ano 

Divulgação 

 
Abertura do II CBPD, no Arquivo Nacional 

 

Como realizado todos os anos, como prestação de 

contas aos associados e à comunidade arquivística, 

apresentamos as ações desenvolvidas ao longo de 

2013 pela AAERJ. 

EVENTOS 

Realização do 1º Encontros AAERJ: Diretrizes para a 

Gestão Arquivística do Correio Eletrônico 

Corporativo – Resolução nº 36 do CONARQ, em 18 

de fevereiro, na UNIRIO. 

Apoio ao II Queima de Arquivo, evento organizado 

pelo DACAR/UNIRIO, em 06 de abril. 

Realização do 2º Encontros AAERJ: Arquivos da 

Repressão e da Resistência, em 30 de abril, na 

UNIRIO. 

Apoio ao eDOC 2013, evento sobre gestão de 

informações, organizado pela EDOC Consultoria & 

Capacitação, nos dias 12 e 13 de junho. 

Realização do II Congresso Brasileiro de Paleografia 

e Diplomática (CBPD), no Arquivo Nacional, de 19 a 

21 de junho. 

Apoio ao ECM Show RJ 2013, evento sobre gestão 

de documentos e informação, organizado pela Guia 

Business Media, em 27 de junho. 

Apoio ao III Encontro de Preservação: Coleções 

Sonoras, no Arquivo Nacional, em 28 de junho. 

Apoio ao evento em Comemoração pelo centenário 

de nascimento do historiador José Honório 

Rodrigues (1913-1987), organizado pela ASSAN no 

Arquivo Nacional, nos dias 12 e 13 de novembro. 

Apoio à XXIVª Jornada Arquivística da UNIRIO, 

organizada pela Escola de Arquivologia e 

PPGARQ/UNIRIO, nos dias 18 e 19 de novembro. 

Apoio ao eDOC Engenharia, evento sobre gestão de 

documentos, informações e do conhecimento 

aplicada a projetos de engenharia organizado pela 

EDOC Consultoria & Capacitação, nos dias 28 e 29 de 

novembro. 

Apoio ao Workshop Gerenciamento da Informação 

e Documentação – os novos desafios da Lei 

12.527/11 (Lei de Acesso à Informação – LAI), 

organizado pela Conexxões Educação, nos dias 05 e 

06 de dezembro. 

Apoio ao III Queima de Arquivo, evento organizado 

pelo DACAR/UNIRIO, em 08 de dezembro. 

CURSOS 

Gerenciamento de Projetos Arquivísticos: conceitos 

e técnicas, ministrado por George Rocha em 26 de 

janeiro, 27 de abril e 30 de novembro. 

Gerenciamento de Processos, ministrado por Bruno 

Moura Araújo em 23 de fevereiro e 13 de abril. 

MIASP – Metodologia, Identificação, Análise e 

Solução de Problemas, ministrado por Bruno Moura 

Araújo em 23 de março. 

Implantação e Gestão Preventiva de Instalações de 

Arquivo, ministrado por Cláudio Moysés em 18 de 

maio. 

Sistema de Gestão da Qualidade para Arquivistas, 

ministrado por Andréa do Prado Souza em 20 de 

julho. 
Divulgação 

 
George Rocha no curso ministrado em novembro 
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COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

Manutenção do site da AAERJ (www.aaerj.org.br) 

com atualização constante de notícias. 

Elaboração e divulgação do Informativo AAERJ. 

Divulgação de oportunidades profissionais. 

Divulgação de eventos no Brasil e no exterior. 

Manutenção do perfil da AAERJ nas redes sociais 

Facebook e Twitter e criação do perfil no LinkedIn. 

DEFESA PROFISSIONAL 

Fiscalização constante de editais de concursos 

públicos e oportunidades de emprego que 

desrespeitam a Lei 6.546/78, que regulamenta as 

profissões de Arquivista e Técnico de Arquivo e o 

piso salarial estadual. 

RELAÇÕES EXTERNAS 

Continuidade no intercâmbio com a Executiva 

Nacional das Associações Regionais de Arquivologia 

(ENARA) e demais associações, com presença nas 

reuniões realizadas em 11 de abril e 04 de setembro, 

ambas no Rio de Janeiro. 

Participação na Mesa-Redonda realizada na UNIRIO 

em 26 de setembro e no Encontro realizado na UFF 

em 10 de outubro que discutiram a revisão da Lei de 

Arquivos. 

Manutenção do convênio com o Diretório 

Acadêmico de Arquivologia José Pedro Esposel 

(DACAR/UNIRIO) para comercialização de livros.  

 

GERAL 

Realização da 9ª Assembleia Geral Ordinária, em 30 

de abril. 

Lançamento da nova edição do periódico científico 

Informação Arquivística (v.2, n.1, jan./jun., 2013). 

Estabelecimento de novos convênios com a 

Contabille Assessoria Contábil; CCAA Cursos de 

Idiomas; Centro Universitário Augusto Motta 

(UNISUAM), obtendo descontos para os associados. 

Realização de campanhas associativas com objetivo 

de estimular e incentivar a participação de 

profissionais e estudantes. De 2012 para 2013 

passamos de 170 para 252 associados, aumento de 

48%, sendo que 108 estão em dia com a anuidade. 

Apoio ao Mutirão de Natal, projeto solidário da 

organização não governamental Agência Adventista 

de Recursos Assistenciais (ADRA). ● 

                                      

 

 

Posse do Comitê do AGCRJ 
Cerimônia ocorreu no Palácio da Cidade 

Giordano Bruno 

 
Beatriz Kushnir, Diretora do AGCRJ, Arícia Fernandes 

Correia, Assessora Jurídica da Secretaria Municipal da 
Casa Civil e conselheiros empossados 

 

No dia 10 de dezembro ocorreu a posse dos 
membros do Comitê Acadêmico Consultivo 
Interdisciplinar do Arquivo Geral da Cidade do Rio de 
Janeiro (AGCRJ). O Comitê, criado através de 
Resolução da Secretaria da Casa Civil (CVL) nº 22, de 
09 de dezembro de 2013, foi constituído com 
diferentes profissionais que com suas opiniões e 
visões poderão auxiliar na definição das políticas 
públicas a serem desenvolvidas pela instituição, 
assim como sua implantação e execução. 
O Comitê é composto por Beatriz Kushnir (Diretora 
do AGCRJ), como Presidente; Gilda Lederman Zajd, 
Secretária; Sandra Alves Horta, membro titular; 
Raphael Camelo Soares Caldas, arquivista, membro 
suplente e 14 profissionais das áreas de 
Arquivologia, História, Biblioteconomia, Belas Artes, 
Urbanismo e áreas afins: Vítor Manoel Marques da 
Fonseca (CONARQ); Paulo Knauss de Mendonça 
(APERJ); José Maria Jardim (UNIRIO); Margareth Silva 
(UFF); Lucia Maria Velloso de Oliveira (AAB); Wagner 
Ramos Ridolphi (AAERJ); Antonio Edmilson Martins 
Rodrigues (Revista RJ); Flavio Coelho Edler (ANPUH-
RJ); Mônica Rizzo Soares Pinto (FBN); Hernani 
Heffner (ABPA); Célia Costa Cardoso (MIS); Ismênia 
de Lima Martins (historiadora de notório saber); 
Mauro Magalhães (Conselho da Cidade do Rio de 
Janeiro) e Fábio Scliar (especialista em Segurança de 
Patrimônio Histórico). 
A posse ocorreu na cerimônia anual do AGCRJ, que 
pela primeira vez ocorreu no Palácio da Cidade. No 
evento ocorreu também o lançamento de dois livros, 
o sétimo número da Revista do AGCRJ e divulgado o 
resultado do Prêmio de Monografia Prof. Afonso 
Carlos Marques dos Santos/2013. ●  
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LEITURA 

RECOMENDADA 

 
 

“A Arquivologia Brasileira: busca por 
autonomia científica no campo da 
informação e interlocuções internacionais” 
(AAB, Rio de Janeiro, 2013) 
A publicação é resultado de dez anos de 
pesquisa da arquivista Angélica Alves da 
Cunha Marques, especialmente a tese 
defendida no Doutorado em Ciência da 
Informação na UnB, que recebeu três 
prêmios: Prêmio ANCIB 2012 (melhor tese), 
Prêmio CAPES de Tese 2012 (área Ciências 
Sociais Aplicadas I) e Concurso de 
Monografias “Prêmio Maria Odila Fonseca”, 
edição 2012. O livro é dividido em dois 
grandes capítulos: um que situa o 
desenvolvimento histórico e a configuração 
epistemológica da Arquivologia no campo da 
Informação, apresentando a sistematização 
e a circulação do pensamento arquivístico no 
mundo, seus principais marcos, ideias, 
cursos, obras, periódicos, eventos e 
instituições que contribuíram para a 
formação da disciplina e do arquivista; e 
outro que contextualiza a trajetória da 
Arquivologia no Brasil, inserindo-a no quadro 
de desenvolvimento da ciência e tecnologia 
nacional e destacando as interlocuções 
internacionais nesse contexto. 
 

Lançado Aplicativo da AAERJ 
É a primeira ação pelos 10 anos da associação 

 

Como primeira ação para celebrar os 10 anos da 
AAERJ, que serão completados em abril de 2014, foi 
lançado um aplicativo para smartphone, disponível 
nos sistemas operacionais iOS e Android. 
É mais uma novidade para facilitar a comunicação 
com os associados e a comunidade arquivística. Em 
um mesmo local, links para o site, página no 
Facebook, Twitter e serviços da AAERJ, como cursos 
e eventos. 
Baixe já o App da AAERJ, através do código QR 
abaixo ou acessando http://app.vc/aaerj  
É a AAERJ agora na palma da sua mão! ●  
 

 
 
   

http://app.vc/aaerj
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