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Editorial
Em outubro se comemora o Dia do
Arquivista e não faltaram motivos para
celebrarmos a data. O mês começou em
grande estilo com a realização do maior
evento arquivístico do Brasil, o
Congresso Nacional de Arquivologia,
entre os dias 1º e 5 de outubro, em
Salvador-BA, que congregou estudantes
e profissionais de todo o país.
No Dia do Arquivista, 20 de outubro,
tivemos a satisfação de acompanharmos
nas redes sociais diversas manifestações
de associações profissionais, cursos de
Arquivologia, empresas que prestam
serviços arquivísticos e estudantes e
profissionais que fizeram questão de
demonstrar seu orgulho com a
profissão.
Já na XXIII Jornada Arquivística da
Unirio, realizada entre os dias 22 e 24 de
outubro, tivemos o lançamento do livro
“Novas dimensões da Pesquisa e do
Ensino da Arquivologia no Brasil”, coeditado pela AAERJ. E ainda no
encerramento do evento ocorreu o
lançamento do periódico científico “Informação Arquivística”, antigo projeto
da associação que se tornou realidade.
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“Informação Arquivística”
Lançado o novo periódico científico dedicado à publicação
de trabalhos em Arquivologia

No dia 24 de outubro a AAERJ colocou no ar a primeira edição
(volume 1, número 1 - julho/dezembro de 2012) do periódico
científico eletrônico “Informação Arquivística”. No mesmo dia
também foi realizada uma apresentação sobre o periódico ao
público presente no encerramento da Jornada Arquivística da
Unirio.
A AAERJ tem como uma de suas missões, prevista em Estatuto,
contribuir para o desenvolvimento técnico e científico da
Arquivologia, estimulando a pesquisa na área em todos os
níveis. Assim, desde sua fundação, em 2004, as gestões que
passaram pela associação sempre tiveram a criação de um
periódico como objetivo a ser alcançado para cumprir essa
missão e atender a comunidade arquivística. O crescimento
vivenciado pela Arquivologia nos últimos anos, com o
surgimento de novos cursos de graduação em diversos estados e
a criação do primeiro Mestrado, só evidenciaram a necessidade
de investimento nesse projeto.
Por fim, no início da atual gestão da associação, em maio deste
ano, foi constituído o grupo que atualmente compõem seu
Conselho Editorial: Aluf Elias, Lucina Matos, Roberto Lopes,
Vanessa Jorge, Wagner Ridolphi e Welder Silva, todos
arquivistas. Responsável pela elaboração do Projeto Editorial,
enviou convites para renomados professores para comporem o
Conselho Consultivo e que irão avaliar os trabalhos que serão
submetidos. Ao todo 18 professores, de diversas instituições,
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sendo 2 de Portugal, aceitaram o convite, demonstrando a
confiança no projeto apresentado.
“Informação Arquivística” surge então como um periódico
científico, em formato eletrônico – utilizando o Sistema
Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER/OJS) do Ibict – de
acesso livre e gratuito, com periodicidade semestral. Contempla
a publicação e a divulgação de trabalhos e pesquisas
relacionadas ao campo da Arquivologia e suas relações
interdisciplinares, no âmbito nacional e internacional. Seu
objetivo é ser um canal para o livre diálogo entre pesquisadores
e profissionais do campo, contribuindo, dessa forma, para
ampliação de debates críticos relacionados às questões
epistemológicas ou da pragmática problematizada.
Em sua primeira edição teve a satisfação de contar com um
texto de apresentação do Prof. Dr. José Maria Jardim,
Coordenador do Mestrado em Gestão de Documentos e
Arquivos (PPGARQ/Unirio). E ainda artigos de Geni Chaves
Fernandes (Unirio), João Marcus Figueiredo Assis (Unirio), Eliezer
Pires da Silva (Unirio), Georgete Medleg Rodrigues (UnB), Valéria
Cristina Lopes Wilke (Unirio) e Natália Tognoli (Unesp), além da
inédita tradução para português do artigo “Arquivologia e Pósmodernismo: novas formulações para velhos conceitos”, do
arquivista canadense Terry Cook (University of Manitoba).
Divulgação
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Lançamento do periódico na Jornada Arquivística da Unirio

“Informação Arquivística” está aberto à colaboração de
pesquisadores, arquivistas, estudantes de Arquivologia (com
supervisão e/ou coautoria profissional ou acadêmica) e demais
interessados em submeter seus trabalhos, desde que estejam de
acordo com as normas editoriais da revista. Acesse:
www.aaerj.org.br/ojs/index.php/informacaoarquivistica/ ●
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V Congresso Nacional de
Arquivologia
Sucesso de público e com bom nível de
trabalhos e palestras, CNA 2012 deixa legado
para a próxima edição, em Santa Maria-RS
Divulgação

Auditório Gregório de Matos, no Hotel Pestana

Entre os dias 1º e 5 de outubro, Salvador foi a
capital brasileira da Arquivologia, congregando
arquivistas, profissionais de arquivo, estudantes,
professores e pesquisadores durante o V
Congresso Nacional de Arquivologia, organizado
pela Associação dos Arquivistas da Bahia (AABA)
em conjunto com a Executiva Nacional das
Associações Regionais de Arquivologia (ENARA).
A Cerimônia de Abertura contou com a presença
de diversas autoridades, inclusive o Diretor do
Arquivo Nacional, Jaime Antunes e a Diretora do
Arquivo Público da Bahia, Maria Teresa Navarro de
Britto Matos. Depois das falas iniciais, incluindo
um espaço concedido à AAERJ para divulgação do
periódico “Informação Arquivística”, o público que
lotava o auditório do Hotel Pestana pode apreciar
e se emocionar com a apresentação de dança e
música das Ganhadeiras de Itapuã, patrimônio
cultural da Bahia, o que já demonstrava o quanto
o congresso seria marcante.
Em seguida, fechando a noite, ocorreu um
coquetel e sessão de autógrafos, reunindo em um
mesmo espaço diversos autores da área, com os
livros: “A informação na internet: arquivos
públicos brasileiros” (Anna Carla de Almeida
Mariz), “O verso da vida no reverso do tempo”
(Renato Motta e Décio Silva), “Arquivista,
visibilidade profissional: formação, associativismo
e mercado profissional” (Kátia Isabelli de Souza),
“A Ordem dos Arquivistas: Centésimo” (Ricardo
Sodré Andrade), “Catálogo seletivo dos Panfletos,
Cartazes e Publicações confiscadas pela Delegacia

de Ordem Política e Social – DOPS/ES: 1930-1985”
(Pedro Ernesto Fagundes e Andre Malverdes, organizadores), “Universidades & Arquivos: gestão,
ensino e pesquisa” (Renato Venâncio e Adalson
Nascimento, organizadores), “Glossário de
Paleografia e Diplomática” (João Eurípedes
Franklin Leal e Marcelo Siqueira), “Coleção
Tribunais: Arquivologia” - 2ª edição (George Melo
Rodrigues)
e
“Gestión
de
Documentos
Electrónicos: una vision archivística” (Vanderlei
Batista dos Santos).
O dia seguinte foi dedicado às comunicações
livres, distribuídas por 7 salas, totalizando 134
trabalhos, representando um amplo painel da
pesquisa em Arquivologia no país atualmente e já
abordando temas que seriam discutidos durante o
evento, que teve como tema “Arquivologia e
Internet: conexões para o futuro”.
A primeira Plenária, no dia 3 de outubro, abordou
a
temática
“Antigas
disciplinas,
novas
possibilidades em rede”, com apresentações de
João Euripedes Franklin Leal (Unirio), Rosely Curi
Rondinelli (Fundação Casa de Rui Barbosa), Sherry
L. Xie (UBC, Canadá) e Alícia Duha Lose
(UFBA/Mosteiro de São Bento). No dia seguinte, o
tema foi “Gestão de Documentos em ambientes
conectados”, com apresentações de Claudia
Lacombe Rocha (Arquivo Nacional/CONARQ), José
Maria Jardim (Unirio) e Jorge Alberto Soares Cruz
(FURG).
A terceira plenária, no dia 5 de outubro, abordou
“Internet e Arquivologia”, com apresentações de
Daniel Flores (UFSM), Vanderlei Batista dos Santos
(Câmara dos Deputados) e Anna Carla Almeida
Mariz (Unirio). Todas as plenárias, com renomados
autores e pesquisadores da área, apresentaram
importantes reflexões sobre os temas propostos e
o público presente pode tirar dúvidas e apresentar
questionamentos.

Informativo AAERJ • 3

Divulgação

Os eventos paralelos, distribuídos ao longo de 4
dias do V CNA, já se tornaram uma marca
registrada do evento. Nesta edição ocorreram: III
Encontro Nacional de Arquivos Audiovisuais,
Iconográficos, Sonoros e Musicais, III Encontro
Nacional de Arquivos do 3º Setor, III Encontro
Nacional de Arquivos Médicos, IV Encontro de
Arquivos do Poder Legislativo, IV Simpósio
Memórias da Ditadura, VI Encontro de Arquivos
Públicos Municipais, III Encontro Nacional de
Documentação do Setor Energético, I Encontro
Nacional de Arquivos Privados, VII Encontro de
Paleografia e Diplomática, Painel InterPARES, I
Reunião dos Arquivos do Ministério Público, I
Reunião dos Arquivistas das Instituições Federais
de Ensino Superior, II Reunião do Fórum Nacional
de Ensino e Pesquisa em Arquivologia, VI Reunião
dos Arquivos Judiciais do Brasil, III Fórum Nacional
dos Estudantes de Arquivologia e, de forma
pioneira em eventos na área, o 1º Ativo de
Empreendedorismo e Inovação na Arquivologia.
Em todos os eventos paralelos ocorreram
interessantes debates, os participantes puderam
interagir e contribuir com propostas e foram
deliberadas ações para as próximas edições ou
eventos, além de moções que foram apresentadas
na cerimônia de encerramento.
No encerramento, foram apresentadas e
aprovadas as moções e recomendações do V CNA
e foi escolhida a sede da edição seguinte. A única
associação filiada à ENARA a apresentar
candidatura foi a Associação dos Arquivistas do
Estado do Rio Grande do Sul (AARS), indicando a
cidade de Santa Maria-RS, que foi aclamada pelo
público presente como sede do VI CNA, em 2014.
No site do evento, estão disponíveis as moções e
recomendações, os certificados de participação e
um formulário de avaliação do evento:
www.enara.org.br/cna2012 ●
Divulgação

Memorial do V CNA: espaço para mensagens e recados

XXIII Jornada Arquivística
Tradicional evento da Unirio abordou os
impactos da Lei de Acesso à Informação, a
comunicação científica e a avaliação de
programas de pós-graduação
Divulgação

Mesa de abertura da XXIII Jornada Arquivística

A XXIII Jornada Arquivística da Unirio, promovida
pela Escola de Arquivologia e o Programa de PósGraduação em Gestão de Documentos e Arquivos
(PPGARQ/Unirio), foi realizada entre os dias 22 e
24 de outubro.
No primeiro dia abordou o tema “Configurações e
desafios da Lei de Acesso à Informação”, com
apresentações do Prof. José Maria Jardim
(Coordenador do PPGARQ/Unirio) e Marcelo
Paluma Ambrózio (Controladoria Geral da
União/Rio de Janeiro). Neste dia também foi
lançado o livro “Novas dimensões da Pesquisa e do
Ensino em Arquivologia no Brasil”, co-editado pela
AAERJ (mais informações na pág. 5).
No dia 23 de outubro ocorreram apresentações
dos diretores de arquivos públicos: Jaime Antunes
da Silva, Diretor-Geral do Arquivo Nacional, Paulo
Knauss, Diretor do Arquivo Público do Estado do
Rio de Janeiro (APERJ) e Beatriz Kushnir, Diretora
do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro
(AGCRJ), que abordaram “A Lei de Acesso à
Informação e as instituições arquivísticas”.
No último dia foi abordado a “Comunicação
Científica e Avaliação dos Programas de PósGraduação”, com palestras das professoras Sandra
Lúcia Rebel Gomes (PPGCI/UFF), Nair Kobashi
(ECA/USP) e Nanci Oddone (PPGB/Unirio).
Ao fim do evento, ocorreu o lançamento do
periódico científico da AAERJ, “Informação
Arquivística”, com apresentação de Wagner
Ridolphi, Presidente da associação e membro do
Conselho Editorial. ●

Informativo AAERJ • 4

Lançado o livro “Novas
Dimensões da Pesquisa e do
Ensino da Arquivologia no
Brasil”
Livro é a primeira publicação da AAERJ

AGENDA DE CONCURSOS
Concursos públicos em aberto para arquivista
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP)
Inscrições até 19/11/2012
Prova dia 13/01/2013 (provável)
Nº de vagas: 2
Valor da inscrição: R$ 80,00
Salário: R$ 9.623,20 (40h semanais)
Edital e informações:
http://www.cespe.unb.br/concursos/ANP_12/arq
uivos/ANP__2012_ABT.PDF

No dia 22 de outubro, na abertura da XXIII Jornada
Arquivística, foi lançado o livro “Novas dimensões
da Pesquisa e do Ensino da Arquivologia no Brasil”,
organizado por Anna Carla Almeida Mariz, José
Maria Jardim e Sérgio Conde de Albite Silva,
professores do Mestrado em Gestão de
Documentos e Arquivos (PPGARQ/Unirio). É a
primeira publicação da AAERJ, co-editora com a
Móbile Editorial.
O livro reúne textos que resultam de conferências
e comunicações apresentadas durante a II Reunião
Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia
(REPARQ), realizada na Fundação Casa de Rui
Barbosa (FCRB), Rio de Janeiro, entre os dias 16 e
18 de novembro de 2011, sob organização da
Escola de Arquivologia da Unirio e do Curso de
Arquivologia da UFF. O evento e a publicação do
livro foram viabilizados pelo apoio da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES), do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
e da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à
Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ).
As reflexões desenvolvidas no livro buscam
contemplar as transformações que novos modelos
de produção exigem dessa disciplina científica,
especialmente na área de ensino e pesquisa. A
estrutura do livro, com textos de 43 autores,
distribuídos em três seções, reflete o amplo
panorama do que está sendo desenvolvido em
Arquivologia no Brasil.
O livro está à venda em nossa loja virtual:
www.aaerj.org.br/servicos/loja-virtual ●
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Notinhas
Em agosto a AAERJ estabeleceu parceria com a
equipe do “IMA – O Jornal”, periódico mensal
realizado por estudantes, professores e egressos do
curso de Arquivologia da Unirio e passamos a
disponibilizar em nosso site todas as edições do
jornal: www.aaerj.org.br/links/ima-o-jornal/ ●

LEITURA RECOMENDADA

“O lugar do arquivo: a construção do legado
de Darcy Ribeiro” (Rio de Janeiro, Contra
Capa / FAPERJ, 2012)
“O interesse pelos arquivos — suas
configurações, seus usos e significados — e
pelas histórias que neles se inscrevem —
nem sempre visíveis, mas fundamentais para
sua compreensão como produtos
socioculturais, instrumentos políticos e
artefatos dotados de valor simbólico em
torno dos quais projetos se estruturam e
grupos se articulam — foi o motor da
produção desta ‘descrição densa’ do arquivo
Darcy Ribeiro. Ao ser associado ao ‘legado’
memorial de seu titular, um legado que o
arquivo deve documentar — ou seja, que
deve ‘refletir’ e ‘atestar’ —, diversos
sentidos lhe são conferidos seja pelos
gestores desse legado, seja por seus
usuários, perdendo-se de vista uma
dimensão importante que tem sido discutida
em relação a outros universos documentais,
e que, no caso dos arquivos pessoais, pode
ser resumida nesta formulação: o arquivo
preserva e, ao mesmo tempo, institui e
alimenta o legado”. (Luciana Quillet
Heymann)

No dia 22 de outubro, na Casa de Rui Barbosa,
ocorreu o Fórum Estadual Presencial – Setorial
Arquivo, organizado em conjunto por AAB e AAERJ,
no qual se apresentaram os candidatos às vagas de
Delegados do Estado do Rio de Janeiro para o
Setorial de Arquivo, no âmbito do processo eleitoral
do Conselho Nacional de Política Cultural, do
Ministério da Cultura (CNPC/MinC). As próximas
etapas do processo eleitoral podem ser
acompanhadas no site www.cultura.gov.br/cnpc/ ●
No dia 29 de outubro ocorreu a 4ª Reunião do
Fórum das Entidades da Biblioteconomia e Ciência
da Informação no Brasil (EBCIB), durante o XIII
Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da
Informação (ENANCIB), no Rio de Janeiro. A AAERJ,
convidada pela organização do fórum, representada
por Wagner Ridolphi e representando também a
ENARA, esteve presente na reunião, cujo objetivo é
construir as pontes necessárias para encaminhar
ações articuladoras em prol do fortalecimento dos
campos profissionais da Ciência da Informação no
Brasil, propondo políticas de informação desejáveis
para o país, agora agregando também entidades da
Arquivologia e Museologia ●

ERRATA (Informativo AAERJ - nº 90)
Errata 1: Na matéria "Próximo ENEArq será realizado
em Florianópolis" (pág. 7), esclarecemos que a
estudante Priscila Zelo, autora de “Dis(Funções) entre
teoria e prática: necessidades informacionais de
sujeitos sociais em campo de estágio profissional”,
premiada como Melhor Monografia no ENEArq,
desenvolveu essa pesquisa na Universidade Estadual da
Paraíba (UEPB), sob orientação do Prof. Dr. José
Washington de Morais Medeiros.
Errata 2: Na legenda da primeira foto da matéria
"Próximo ENEArq será realizado em Florianópolis"
(pág. 7) o correto é “Mesa de Abertura do XVI ENEArq”,
como consta no texto da matéria.
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