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Editorial

I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ARQUIVOS (CNARQ)

O ano de 2011 se iniciou com uma notícia
que causou impacto no cenário arquivístico
do Brasil: a transferência do Arquivo
Nacional da Casa Civil da Presidência da
República para o Ministério da Justiça, ao
qual era subordinado até 2001. A
comunidade arquivística se mobilizou
contra a transferência, pois se entendia
que a mudança significava um retrocesso.
Essa mobilização obteve repercussão e foi
constituído o Movimento em prol do
Arquivo Nacional, que em reunião com o
Ministro da Justiça obteve deste o
compromisso de se avaliar em um ano a
transferência e que se realizaria uma
Conferência Nacional para discutir uma
Política Pública Arquivística. Pois chegamos
ao mês de dezembro e teremos a
realização da I Conferência Nacional de
Arquivos, em Brasília. Resultado de um
processo que envolveu a elaboração, por
uma comissão organizadora, de um projeto
com as diretrizes e regimento do encontro
e antecedido por conferências regionais
para discussão prévia e escolha dos
delegados, a I CNARQ pelo seu pioneirismo
deve constituir um marco para a
Arquivologia no país. E cabe a todos nós
acompanharmos os debates e ficarmos
atentos a qualquer manobra que impeça
que tenhamos como resultado uma maior
valorização dos arquivos e dos principais
profissionais que
neles atuam, os
arquivistas.
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Entre os dias 15 e 17 de dezembro de 2011 será realizada em
Brasília-DF a I Conferência Nacional de Arquivos, organizada pelo
Ministério da Justiça. A CNARQ tem como objetivos:
Arquivos;

nsolidação de propostas de políticas públicas para o
setor dos Arquivos nas três esferas de poder;
Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) no âmbito da Política
Nacional de Arquivos;
r demandas regionais e setoriais às diretrizes da Política
Nacional de Arquivos;
os setores governamental e acadêmico de forma a permitir uma
constante reflexão sobre a área.
s marcos legais e institucionais, de forma a constituir
uma Política de Estado para os arquivos;
prazos e conceitos, tendo em vista a definição e implementação de
uma Política Nacional de Arquivos.
Nas conferências regionais realizadas no mês de outubro e que
antecederam a CNARQ foram eleitos os delegados de cada uma das
regiões (Norte, Nordeste, Centro-oeste, Sudeste e Sul), mas os
interessados em participar do evento podem se inscrever como
observadores, através do site da CNARQ:
http://www.cnarq.gov.br
EIXOS TEMÁTICOS
A I CNARQ organizará as discussões a partir dos seguintes eixos
temáticos:
I - Regime jurídico dos arquivos no Brasil e a Lei nº 8.159, de 8 de
janeiro de 1991;
II - A Administração pública e a gestão dos arquivos;
III - Políticas públicas arquivísticas;
IV - Acesso aos arquivos, informação e cidadania;
V - Arquivos privados; e
VI - Educação, pesquisa e recursos humanos para os arquivos.
A realização de uma inédita Conferência Nacional de Arquivos
mobiliza profissionais e instituições da comunidade arquivística. A
iniciativa surgiu em um momento propício, em função da discussão
a respeito da transferência do Arquivo Nacional para o Ministério da
Justiça e justifica-se em função da importância dos arquivos para o
exercício do direito do cidadão à informação e à memória, para o
fortalecimento do Estado brasileiro e para o desenvolvimento
científico e cultural do país.
O texto base da CNARQ encontra-se disponível para consulta em:
http://www.arquivonacional.gov.br/media/2010/confernci
a_nacional_de_arquivos31__texto_base.pdf
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REALIZOU-SE EM NOVEMBRO DE 2011
II REUNIÃO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA
EM ARQUIVOLOGIA (REPARQ)
Entre os dias 16 e 18 de novembro a II REPARQ ofereceu
aos arquivistas, estudantes e docentes dos cursos de
Arquivologia presentes na Casa de Rui Barbosa, no Rio de
Janeiro, um espaço para reflexão e debate sobre as novas
dimensões da pesquisa e do ensino da Arquivologia.
Como principais deliberações da plenária final tivemos:
- Formação de um fórum provisório, o Fórum Brasileiro de
Ensino e Pesquisa em Arquivologia, que irá se reunir em
junho e outubro de 2012, respectivamente durante o
Congresso Brasileiro de Arquivologia (Rio de Janeiro) e o
Congresso Nacional de Arquivologia (Salvador) para que
seja constituída uma Associação Brasileira de Ensino e
Pesquisa em Arquivologia.
- Que a III REPARQ se realizará no final do 1º semestre
de 2013, em Salvador, promovida pelo Instituto de Ciência
da Informação da Universidade Federal da Bahia
(ICI/UFBA) e pelo fórum, quando então será formalizada a
criação da associação;
- Publicação no próximo ano do livro com as
comunicações de pesquisa e textos das plenárias da II
REPARQ;
- Elaboração de um portal da REPARQ, com histórico de
todas as edições;
- Recomendação do aumento quantitativo e qualitativo
dos cursos de graduação em Arquivologia;
- Recomendação da criação do primeiro Mestrado em
Arquivologia do Brasil;
- Criação de um Grupo de Trabalho para discutir a
harmonização dos currículos dos cursos de graduação;
- Que os docentes representados na Conferência Nacional
de Arquivos (CNARQ) apresentem as recomendações
aprovadas na REPARQ.
IX CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL
(CAM)
Com arquivistas e estudantes de Arquivologia de vários
países da América Latina, incluindo o Brasil, a edição
deste ano do CAM, realizado durante os dias 16 a 18 de
novembro em San Lorenzo, Paraguai, teve como tema
principal a valorização do patrimônio documental.
Ao final do encontro os participantes escolheram a cidade
de La Plata, na Argentina, como sede da próxima edição,
o X Congresso de Arquivologia do Mercosul, em 2013.
_______________________________________________

POSSE DA NOVA DIRETORIA DO DACAR
UNIRIO E CONDECORAÇÃO JOSÉ PEDRO
ESPOSEL
No dia 1º de dezembro o Diretório Acadêmico José Pedro
Esposel, órgão de representação do corpo discente do
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Curso de Arquivologia da UNIRIO realizou a posse de sua
nova diretoria, para a gestão 2011-2012.
Na mesma cerimônia, realizada no Auditório do CCET, na
UNIRIO, foi entregue a edição 2011 da Condecoração
José Pedro Esposel para Daniel Beltran, arquivista da
Eletrobras, presidente do SINARQUIVO e ex-presidente da
AAERJ.
A cerimônia contou com a ilustre presença do próprio
Prof. José Pedro Esposel, que foi homenageado com uma
placa entregue pelo Diretório Acadêmico e falou de sua
trajetória na Arquivologia aos estudantes.
________________________________________

HAPPY ARQ – HAPPY END 2011
Arquivistas e estudantes de Arquivologia tem um encontro
marcado neste fim de ano. Organizada através do
Facebook, a confraternização intitulada “Happy Arq –
Happy End 2011” será realizada no dia 7 de dezembro, a
partir das 18h30 no Leviano Bar, na Avenida Mem de Sá,
47, Lapa.
O evento foi criado para os profissionais e estudantes da
comunidade arquivística relaxarem, celebrarem o ano que
passou e colocarem o papo em dia. Em pouco tempo mais
de 80 pessoas confirmaram presença.
Quem estiver no Rio de Janeiro neste dia confirme
presença e apareça no evento, cujo link é:
http://www.facebook.com/events/141613819275
820/
_______________________________________________

LINKS INTERESSANTES
- Archivística & Sociedad, blog do “Observatório de
Prospectiva Archivística & Sociedad”, da Universidad
Carlos III de Madrid, apresenta notícias e temas de
interesse na área de informação e documentação na
América Latina e no mundo.
http://archivisticaysociedad.blogspot.com/
- Repertório Arquivístico, blog da arquivista Lyvia
Archer, onde são disponibilizados artigos, dicas de
eventos, oportunidades de estágio e emprego, além de
tudo sobre concursos na área da Arquivologia.
http://repertorioarquivistico.blogspot.com/
- Portal do Arquivista, portal dedicado a reunir
conteúdos diversos sobre a Arquivologia, suas disciplinas e
até mesmo informações interessantes de outras áreas do
conhecimento, editada pelo arquivista Ricardo Sodré.
http://www.arquivista.net/
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