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Editorial
Em 2011 tivemos a honra de sermos
convidados
para
colaborar
na
organização de um novo evento: o
Congresso Brasileiro de Paleografia e
Diplomática, áreas que se ressentiam de
um evento próprio e de caráter nacional,
dado o crescimento do interesse e das
pesquisas nesse campo. Graças ao
empenho das pessoas envolvidas com a
organização e do Arquivo Público
Municipal de Campos dos Goytacazes,
que abrigou a primeira edição, o evento
se concretizou com êxito. Chegado 2013
é com imensa satisfação que damos
continuidade ao CBPD, agora na Cidade
Maravilhosa e esperamos corresponder
a expectativa dos participantes. Nesta
edição trazemos todas as informações
sobre o evento e uma imperdível
entrevista com o Prof. Franklin, sem o
qual o CBPD não seria possível.
E se você ainda não é associado da
AAERJ, deixamos aqui o convite para
conhecer nosso trabalho e se associar.
Buscamos oferecer cada vez mais
vantagens: descontos em cursos,
eventos e entidades conveniadas (como
o CCAA), além de promoções exclusivas.
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Informação Arquivística

II Congresso Brasileiro de Paleografia e
Diplomática (CBPD)
Rio irá sediar segunda edição do maior evento do Brasil
sobre Paleografia e Diplomática, com presença de
convidados do exterior

Depois do sucesso da primeira edição, em Campos dos
Goytacazes-RJ, em 2011, o Congresso Brasileiro de Paleografia e
Diplomática (CBPD), que é bianual, terá sede na cidade do Rio
de Janeiro, entre os dias 19 e 21 de junho de 2013.
O II CBPD será realizado no Arquivo Nacional, com organização
da AAERJ e apoios da Câmara Técnica de Paleografia e
Diplomática do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), do
Núcleo de Paleografia e Diplomática da Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e do Portal do Arquivista.
O evento, que congrega arquivistas, pesquisadores, técnicos de
arquivo, estudantes de Arquivologia, Letras, História e demais
profissionais interessados nas questões que abrangem as
informações contidas nos documentos de arquivos, trata das
normas para sua transcrição e análise da autenticidade dos
documentos.
O objetivo do CBPD é promover discussões e reflexões sobre os
desafios da Paleografia e da Diplomática na sociedade para o
gerenciamento de informações e conhecimento do
desenvolvimento científico e tecnológico desta parcela do
conhecimento humano.
Além disso, visa promover o intercâmbio entre os profissionais,
divulgar conhecimentos, estudos, pesquisas e experiências de
estudantes e profissionais, promovendo a produção de
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trabalhos nestas áreas. Também ocorrerá a divulgação das
técnicas da Paleografia para a leitura, transcrição e
interpretação de manuscritos históricos e o desenvolvimento
dos trabalhos e estudos pertinentes à Diplomática em todas as
áreas de sua influência inclusive na dos documentos eletrônicos.
Divulgação
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Professores Franklin Leal e Marcelo Siqueira em plenária do I CBPD

O evento contará com a ilustre presença da Profa. Dra. Maria
José Azevedo Santos, da Universidade de Coimbra, Portugal, que
irá proferir a Conferência de Abertura, no primeiro dia do II
CBPD, em 19 de junho. Nos demais dias de congresso, o evento
está estruturado em mesas temáticas, apresentações de
trabalhos de convidados e sessões de comunicações livres.
No segundo dia, 20 de junho, ocorrerá também uma atividade
cultural externa, para que os congressistas de outros estados
possam apreciar o Rio de Janeiro e no dia 21, após as últimas
atividades, ocorrerá a Cerimônia de Encerramento e a realização
de homenagens.
Confira os temas e componentes das mesas:
Mesa 1 - Ensino de Paleografia e Diplomática
Mediador: Anna Carla Almeida Mariz (UNIRIO)
Palestrante 1: João Eurípedes Franklin Leal (UNIRIO)
Palestrante 2: Ana Regina Berwanger (UFRGS)
Palestrante 3: Maria Helena Ochi Flexor (UCSAL)
Palestrante 4: Heloísa Liberalli Bellotto (USP)
Palestrante 5: Marcelo Nogueira de Siqueira (Arquivo Nacional)
Mesa 2 - As normas brasileiras de transcrição paleográfica
Mediador: Rafaela Machado (Arquivo Público de Campos dos
Goytacazes)
Palestrante 1: Jaime Antunes da Silva (Arquivo Nacional)
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Palestrante 2: Aparecido Silva (Arquivo Público do
Estado de São Paulo)
Palestrante 3: Vera Lúcia Costa Acioli (UFPE)
Palestrante 4: João Eurípedes Franklin Leal
(UNIRIO)
Mesa 3 - A Diplomática e os documentos digitais
Mediador: Brenda Rocco (Arquivo Nacional)
Palestrante 1: Leonardo Neves Moreira (TST/DF)
Palestrante 2: Margareth Silva (UFF)
Palestrante 3: Roseli Curi Rondinelli (Casa de Rui
Barbosa)
Palestrante 4: Ana Célia Rodrigues (UFF)
Mesa 4 - Instituições
Mediador: Paulo Knauss (Arquivo Público do
Estado do Rio de Janeiro)
Palestrante 1: Katia Jane de Souza Machado
(Projeto Resgate/MinC)
Palestrante 2: Mauro Lerner Markowski (Arquivo
Nacional)
Palestrante 3: Mary Angela Biason (Museu da
Inconfidência-MG)
Palestrante 4: Carlos Freitas (Arquivo Público de
Campos dos Goytacazes)
Palestrante 5: Maria José Azevedo Santos
(Universidade de Coimbra, Portugal)
Houve um grande volume de trabalhos enviados,
dos quais foram selecionados 19, de variadas
instituições e representando vários estados do
país. As apresentações das Comunicações Livres
ocorrerão em dois dias, sendo um dedicado à
Diplomática e outro à Paleografia.
Além da apresentação dos trabalhos selecionados
pela Comissão Científica, haverá palestras com
convidados,
que
apresentarão
relevantes
pesquisas e explanações sobre questões da área.
Os palestrantes confirmados são:
Heloísa Liberalli Bellotto (USP);
Brenda Rocco (Arquivo Nacional);
Paulo Knauss (APERJ);
Denise de Morais Bastos (Arquivo Nacional);
Taiguara Villela Aldabalde e Leila Maria Costa de
Souza (UFES);
Larissa Manhães Ferreira e Rafaela Machado
(Arquivo Público de Campos dos Goytacazes);
Mary Angela Biason (Museu da Inconfidência-MG);

e Virginio Mantesso Neto.
As inscrições são realizadas somente pelo site
oficial do evento e se encerram no dia 15 de
junho, com os seguintes valores:
R$ 180,00

R$ 90,00
Para quem desejar realizar inscrições através de
Nota de Empenho, as mesmas devem ser
digitalizadas e encaminhadas via e-mail para
aaerj@aaerj.org.br.
No site oficial do II CBPD são disponibilizadas todas
as informações sobre a programação, opções de
hospedagem, instruções para inscrição e
novidades: www.paleografia.arquivista.net ●
Por ocasião do II CBPD, o Diretório Acadêmico de
Arquivologia da UNIRIO (DACAR), em parceria
com a AAERJ, estará vendendo no hall do Arquivo
Nacional dois livros da área:
Noções de Paleografia e de
Diplomática
4ª edição – (152 pág.)
Autores: Ana Regina
Berwanger e João
Eurípedes Franklin Leal
Editora: UFSM (2012)
Valor: R$ 35,00
Glossário de Paleografia e
Diplomática
3ª edição – (184 pág.)
Autores: João Eurípedes
Franklin Leal e Marcelo
Nogueira de Siqueira
Editora: Multifoco (Rio de
Janeiro, 2011)
Valor: R$ 45,00
Além desses livros, na banca do DACAR você
encontrará outras publicações de Arquivologia e
Ciência da Informação, além de brindes.
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Entrevista
Autor de extensa produção acadêmica nas áreas
de Paleografia e Diplomática, sendo uma das
maiores autoridades do país nessas disciplinas,
nosso entrevistado nesta edição é o professor
Franklin, da UNIRIO.

AGENDA DE EVENTOS
Eventos na área de arquivos no 3º trimestre
eDOC 2013
Data: 12 e 13 de junho de 2013
Local: Procuradoria Geral do Estado (PGE/RJ), Rio
de Janeiro-RJ
Tema: “Gestão de Informações em Ambientes
Digitais Colaborativos”
Inscrições: R$ 900,00 (há descontos especiais para
pessoas físicas e estudantes de pós e graduação)
Informações: www.edocconsultoria.com.br
ECMSHOW 2013
Data: 27 de junho de 2013
Local: FIRJAN, Rio de Janeiro-RJ
Inscrições: R$ 690,00 (até 15/06; após, R$ 890,00)
para Ticket Congresso; para Visita à Exposição é
gratuito (até 15/06; após, R$ 50,00)
Informações: ecmshow.com.br/2013/ecmshow2013-rio-de-janeiro
III Encontro de Preservação: Coleções Sonoras
Data: 28 de junho de 2013
Local: Arquivo Nacional, Rio de Janeiro-RJ
Tema: “Tratamento arquivístico de documentos
sonoros”
Entrada gratuita! Serão emitidos certificados!
Informações: www.aaerj.org.br/2013/06/03/iiiencontro-de-preservacao-colecoes-sonoras-dia28-de-junho/

JOÃO EURÍPEDES FRANKLIN
LEAL, Coordenador do Núcleo
de Paleografia e Diplomática
da UNIRIO e Presidente da
Câmara Técnica de
Paleografia e Diplomática do
CONARQ.
Informativo AAERJ: Com o advento das novas
tecnologias, quais os desafios que se impõem à
prática e ao ensino das disciplinas de Paleografia
e Diplomática?
Franklin Leal: O tempo não para e o conhecimento
também! As novas tecnologias têm de ser
adaptadas e absorvidas seja pela Diplomática, seja
pela Paleografia. Temos que lembrar que a
Diplomática, do século XVII foi o núcleo duro, foi a
semente que gerou a Arquivologia e graças às suas
teorias que, no final do século passado, a
informática, os ditos documentos eletrônicos,
tiveram
um
suporte
teórico
dando-lhe
credibilidade (vide os trabalhos de Luciana
Duranti). Esta espécie de simbiose persiste e
tornou-se enriquecedora para velhos e novos
conhecimentos. A obra do monge beneditino D.
Jean Mabillon, De Re Diplomatica, publicada em
1681, persiste como foco inicial do conhecimento
teórico e prático da documentação e da
Arquivologia. Quanto à Paleografia, assim como
acontece na Diplomática, todo seu ensino e sua
prática, segue uma sábia forma de tratar o antigo
usando também o que é novo proporcionando
assim uma melhor realização de seus objetivos. Há
portanto um constante intercalar de usos antigos
com novos e novas tecnologias visando o
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AGENDA DE CONCURSOS
Concursos públicos em aberto para arquivista
Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
Inscrições até 13/06/2013
PROVA SERÁ REALIZADA NA UFRJ, NO RIO DE
JANEIRO
Nº de vagas: 2
Valor da inscrição: R$ 76,08
Salário: de R$ 4.051,41 a R$ 8.506,61, de acordo
com titulação (regime: Dedicação Exclusiva) + R$
373,00 de Auxílio Alimentação + R$ 83,84 de
Auxílio Transporte
Edital e informações:
www.proplan.ufam.edu.br/Index%20Concurso.ht
m
Universidade Federal da Grande Dourados
(UFGD)
Inscrições até 14/06/2013
Prova em 14/07/2013
Nº de vagas: 1
Valor da inscrição: R$ 85,00
Salário: R$ 3.511,70 (40h semanais)
Edital e informações:
www.ufgd.edu.br/concursos/tecnicoadministrativo/2013
Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande
do Sul (IPERGS)
Inscrições até 24/06/2013
Nº de vagas: 1
Valor da inscrição: R$ 137,19
Salário: R$ 3.076,32 (40h semanais)
Edital e informações:
www.fundacaolasalle.org.br/concursos/processo_
11_2013_ipergs.php

aprimoramento do conhecimento e consecução de
seus fins. Nem sempre novas tecnologias são
panaceias que resolvem, como que por mágica,
processos e problemas de Diplomática ou de
Paleografia e algumas não são até mesmo
pertinentes. Questiono inclusive se em um futuro
poderemos ter tecnologia que permita uma
transcrição paleográfica de manuscritos, por
exemplo, via máquina. Creio que os paleógrafos ou
os diplomatistas são imprescindíveis, mas seus
trabalhos podem e deverão ser amenizados por
novas tecnologias. Sou otimista o bastante para
afirmar que procedimentos assim, hoje ainda
temerários e quase insipientes, serão realidade em
um futuro. Não se pode negar o óbvio.
Informativo AAERJ: Em dezembro de 2011, após o
I CBPD, ocorreu a criação da Câmara Técnica de
Paleografia e Diplomática do CONARQ. Qual a
importância desse orgão para o desenvolvimento
dessas áreas e quais seus principais objetivos?
Franklin Leal: Marcante e produtiva foi a
recomendação no final do fantástico I Congresso
Brasileiro de Paleografia e Diplomática, em 2011,
que gerou uma moção ao CONARQ no sentido de
se criar uma Câmara Técnica de Paleografia e
Diplomática em sua atuação. Rapidamente foi
aprovada sua criação e já no início de 2012 a
Câmara Técnica de Paleografia e Diplomática
iniciou seu trabalho e assim continua a agir. Seu
trabalho partiu do ponto zero e em pouco mais de
um ano já tem resultados a apresentar. Entre eles
ressalta-se o estabelecimento de sugestões para
currículos acadêmicos das disciplinas, a elaboração
de bibliografias bastante completas e a realização
de pequenos cursos livres das disciplinas em
instituições universitárias e em arquivos visando
divulgar e aprimorar o conhecimento da
Paleografia e da Diplomática. Neste momento a
Câmara Técnica de Paleografia e Diplomática é, ao
lado da AAERJ, promotora do II Congresso
Brasileiro de Paleografia e Diplomática. A Câmara
Técnica tem também como objetivo o
assessoramento da política nacional de arquivos
do Ministério da Justiça e de eventualmente
solucionar questões, suscitadas por pessoas e
entidades nacionais, no seu campo de atuação.
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Algumas delas serão discutidas, em Mesas próprias
durante o próximo Congresso no Rio de Janeiro como
ensino, pesquisa e normas de transcrição.

LEITURA RECOMENDADA

“Arquivologia: configurações da pesquisa
no Brasil” (Editora UnB, Brasília, 2013)
A publicação reúne textos de Arquivologia
resultantes de pesquisas de mestrado ou de
projetos de pesquisa desenvolvidos em
Programas de Pós-Graduação em Ciência da
Informação de importantes universidades
públicas brasileiras. Angelica Alves da Cunha
Marques, autora de um dos capítulos,
recebeu o prêmio CAPES/2012 de tese na
área de Ciências Sociais Aplicadas1.
O livro é organizado por Georgete Medleg
Rodrigues e Marli Guedes da Costa. O
prefácio é de autoria de Fernanda Ribeiro,
da Universidade do Porto. Refletindo, nos
seus temas e abordagens, um
amadurecimento da Arquivologia como
disciplina do conhecimento, bem como o
espaço ocupado pelos arquivos e arquivistas
nas sociedades contemporâneas,
particularmente no Brasil, este livro discute
e problematiza conceitos da área e
historiciza o percurso da disciplina no País;
nos ajuda a entender os avanços e os
problemas que afetam, hoje, a formação do
arquivista nas universidades, as questões
ligadas à preservação dos suportes e dos
conteúdos informacionais em um tempo de
obsolescência vertiginosa das tecnologias de
informação e comunicação.
À venda no site da Editora UnB:
www.editora.unb.br/lstDetalhaProduto.aspx
?pid=661

Informativo AAERJ: Quais as atividades desenvolvidas
pelo Núcleo de Paleografia e Diplomática - NPD da
UNIRIO?
Franklin Leal: O Núcleo de Paleografia e Diplomática da
UNIRIO foi fruto de uma campanha que uniu
professores, diretório acadêmico, alunos e entusiastas.
Criado, há alguns anos, tem atuado na elaboração e
divulgação de pesquisas paleográficas e diplomáticas
interessantes como verificação de autenticidade de
documentos, mormente no caso da documentação dita
do grande compositor austríaco Franz Schubert, a
leitura de manuscritos com fim de subsidiar decisões
jurídicas, a transcrição do chamado Cartulário do
Itapemirim e o trato em documentações manuscritas
coloniais como a que comprovou a existência de uma
nova Estrada Real que ligava Ouro Preto (MG) a Vitória
(ES) com 575 quilômetros e que hoje está sendo
demarcada e transformada em rota turística pelo
governo. Muito importante também é o ato de
estimular alunos a trabalhar e se dedicar no
desenvolvimento da Paleografia e da Diplomática para
o bem destes conhecimentos e da documentação
brasileira.
Informativo AAERJ: Sua mensagem para os
profissionais e estudantes que estarão presentes no II
CBPD.
Franklin Leal: A realização do II CBPD é a consagração
de um sonho. Sonho de todos nós e que, em grande
parte se deve aos esforços da AAERJ com seus
imbatíveis gerenciadores.
Sempre afirmo "cuidado
com seus sonhs, pois eles costumam se transformar em
realidade". E é isto que está acontecendo para dezenas
ou centenas de pessoas, que sonharam e trabalharam
para sua realização. Profissionais e estudantes de todo
o Brasil e do exterior, presentes ao Congresso, aqui no
Rio de Janeiro, no Arquivo Nacional, entre 19 e 21 de
junho terão a oportunidade de ver a consolidação de
sonho que tornou realidade e que não mais poderá
retroceder. Vamos assim levar a Paleografia e a
Diplomática a sério, mas sem nunca perder a alegria de
estar fazendo a coisa certa, pois afinal estamos no
mundo para sermos felizes.●
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Assembleia e nova edição do “Encontros AAERJ”
Confira as deliberações da última Assembleia Geral e como foi o evento na UNIRIO
Divulgação

Bom público no Auditório Paulo Freire

Marcelo Siqueira mediou a mesa do Encontros AAERJ

No dia 30 de abril, a AAERJ promoveu, no Auditório Paulo Freire, na UNIRIO, sua 9ª Assembleia Geral
Ordinária. Foram aprovadas as contas relativas ao ano de 2012, foi apresentado o Relatório de Atividades
relativo também ao ano anterior e divulgados informes gerais. Ainda conforme a pauta previamente
divulgada, foram indicados e aprovados os nomes dos professores João Eurípedes Franklin Leal e José Maria
Jardim para comporem o quadro de sócios honorários da associação. Também foi aprovado o reajuste dos
valores das anuidades, que entraram em vigor no dia 10 de junho.
Após a assembleia, foi entregue à Profa. Dra. Ana Celeste Indolfo o título de sócia honorária, que recebeu
das mãos do Presidente da AAERJ uma placa em sua homenagem.
Ainda na mesma noite, foi realizada a segunda edição do “Encontros AAERJ”, que teve como tema
“Arquivos da Repressão e da Resistência”, com o objetivo de discutir como se deu, durante a ditadura
militar no Brasil (1964-1985), a construção de arquivos tanto pelas instituições militares e civis que serviam
ao regime, como pelos movimentos sociais, grupos e indivíduos que resistiram naquele mesmo período. O
arquivista Marcelo Siqueira moderou o evento, que teve como palestrantes Heliene Nagasava e Paula
Padilha, que desenvolvem pesquisas sobre o período e Vicente Rodrigues, que apresentou o trabalho
desenvolvido pelo Projeto Memórias Reveladas, do Arquivo Nacional. ●

Informação Arquivística terá novo número lançado em junho
Periódico eletrônico da AAERJ abrirá chamada de trabalhos em julho
A 2ª edição (1º semestre/2013) do periódico científico Informação Arquivística será disponibilizada no dia
25 de junho (informações sobre o lançamento serão divulgadas no site) . Assim como no primeiro número,
este também contará com artigos de autores convidados: Ana Celeste Indolfo (UNIRIO), Angélica Alves da
Cunha Marques (UnB), Daniel Flores (UFSM), Gustavo Silva Saldanha (IBICT), Moisés Rockembach
(Universidade do Porto/Universidade de Aveiro), Rodrigo Rabello (UNESP), Sérgio Renato Lampert (UFSM)
e Thiago Henrique Bragato Barros (UNESP). Além da tradução do artigo “Fashionable Nonsense or
Professional Rebirth: Postmodernism and the Practice of Archives”, do arquivista canadense Terry Cook.
O periódico abrirá chamado de trabalhos entre os dias 03 de julho e 30 de agosto de 2013, para a 3ª
edição (2º semestre/2013), cuja previsão de lançamento é no dia 20 de dezembro. Pesquisadores,
arquivistas, estudantes de Arquivologia (com supervisão e/ou coautoria profissional ou acadêmica) e
demais interessados em submeter seus trabalhos devem consultar as normas editoriais da revista em
www.aaerj.org.br/ojs/index.php/informacaoarquivistica ●
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