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Moções e Recomendações: 

Parabenizar a Associação dos Arquivistas da Bahia pela realização do V Congresso 
Nacional de Arquivologia, contribuindo para a consolidação da Arquivologia brasileira e a 
visibilidade profissional do arquivista. Maria Teresa Navarro de Britto Matos. 

Considerando a insignificância do percentual das instituições arquivísticas públicas 
estaduais e municipais no Brasil que dispõe de sítio institucional, recomenda-se que o 
Poder Público priorize investimentos em infraestrutura necessária com vistas a assegurar 
a inclusão das mesmas na Internet. Maria Teresa Navarro de Britto Matos. 

Parabéns pela maravilhosa e oportuna conferência. Represento a Sociedade Brasileira 
para a Gestão do Conhecimento (SBGC) no coletivo de entidades da sociedade civil que 
atua no OGP – Parceria para o Governo Aberto. E conclamo as entidades arquivísticas a 
integrarem e a participarem do processo até então, como bem disse o professor José Maria 
Jardim a pauta está focada em questões de fiscalização orçamentária e financeira. É 
preciso ampliar a participação das organizações para que possamos ampliar a pauta. Sou 
uma única voz com essas pautas de gestão documental no coletivo. Aproveito para 
divulgar o Plano Nacional da INDA – Infraestrutura Nacional de Dados abertos – está 
disponível no portal para consulta e sugestões públicas.  Neide de Sordo. 

Fica como sugestão que o próximo CNA crie um evento paralelo específico para os 
arquivos empresariais. Assim, poderíamos ter uma perspectiva das atividades 
arquivísticas em empresas como Globo, Natura, Gol, Vale etc., onde existem profissionais e 
processos na área. Sônia Moura Soares. 

Em consonância com as reflexões e conclusões da I Conferência Nacional de 
Arquivos (I CNARQ), os participantes do V Congresso Nacional de 
Arquivologia, realizado em Salvador, de 1 a 5 de outubro de 2012, expressam 
a expectativa de que o Ministério da Justiça garanta as devidas condições 
para que sejam concluídos e disponibilizados em consulta pública, ainda em 
2012, os trabalhos do GT criado pela Portaria do Ministerial nº 625, de 23 
de abril de 2012 com os objetivos de rever a Lei n 8.159, de 8 de janeiro 
de 1991, e o Decreto n 4.073, de 3 de janeiro de 2002; e elaborar plano de 
ação para o setor de arquivos públicos, em consonância com as propostas 
aprovadas no I CNARQ. José Maria Jardim. 

Executiva Nacional de Estudantes de Arquivologia 

Moção a ser apresentada à Associação dos Arquivistas Brasileiros – AAB e a Executiva 
Nacional das Associações Regionais de Arquivologia – ENARA. 

Proposta de um Calendário unificado para o Congresso Arquivístico: CBA e CNA 
Em junho do corrente ano, ocorreu o XVII Congresso Brasileiro de Arquivologia (XVII 
CBA) pela Associação dos Arquivistas Brasileiros – AAB, realizado na cidade do Rio de 
Janeiro/RJ. E no mesmo ano, teremos o V Congresso Nacional de Arquivologia (VCNA) 
pela Executiva Nacional das Associações Regionais de Arquivologia – ENARA, que será 
realizado na cidade de Salvador/BA. 

Tal ocorrência dificulta a participação de grande parte dos(as) arquivistas e 
principalmente de nós, estudantes de todo o Brasil nos eventos, pois ocasiona a escolha, 
na maioria das vezes, de um único congresso, que além da verba para as inscrições, 
hospedagens e passagens, também são complicadores os períodos letivos das suas 



 

 

respectivas instituições de ensino, como também estágios ou qualquer outro vínculo 
empregatício. 

Dessa maneira, reivindicamos a ocorrência dos respectivos congressos em anos 
diferentes e intercalados, tendo em vista a possibilidade de diálogo entre os 
idealizadores de ambos. 

Nós, estudantes de Arquivologia, por meio da Executiva Nacional dos Estudantes de 
Arquivologia – ENEA, com o intuito de garantir congressos da classe com ocorrência 
anual e como forma de manter a identidade e as particularidades de cada evento. 
Aprovamos em Assembleia Geral do XVI ENEARQ, na cidade de Vitória/ES, a presente 
moção. Vitória/ES, 21 de julho de 2012. 

III Encontro Nacional de Documentação do Setor Energético 

Moções 

1.  Em alinhamento com a Proposta 2 do Eixo V – Arquivos Privados, aprovada na 1ª 
Conferência Nacional de Arquivos, encaminhamos moção a plenária final do V 
Congresso Nacional de Arquivologia, solicitando ao Ministério da Justiça, através 
do Arquivo Nacional proponha atualização do Artigo 15 do Decreto 4073/02, que 
regulamenta a Lei 8159/91, para que sejam enquadrados enquanto arquivos 
públicos, os conjuntos de documentos produzidos e recebidos pelas entidades 
definidas enquanto Sociedade de Propósito Específico – SPE.  

2. Em alinhamento com a Proposta 2 do Eixo V – Arquivos Privados, aprovada na 1ª 
Conferência Nacional de Arquivos, encaminhamos moção a plenária final do V 
Congresso Nacional de Arquivologia, solicitando ao CONARQ a elaboração de uma 
Resolução que tenha por objetivo emanar diretrizes sobre a gestão documental 
(responsabilidades das partes, destinação do acervo acumulado ao término da 
Sociedade, dentre outras) das entidades definidas enquanto Sociedade de 
Propósito Específico – SPE. 

3.  Moção de aplausos a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras pelo apoio e 
incentivo a gestão documental de suas empresas manifestada através da inscrição 
de 34 colaboradores para participação no V CNA e no III Encontro Nacional de 
Documentação do Setor Energético. Daniel Beltran 

IV Encontro de Arquivos do Poder Legislativo 

Resumo: 

1. Foram discutidas as possibilidades de ampliação da gestão e acesso nos arquivos 
do Poder Legislativo tendo em vista as novas tecnologias e a lei de acesso à 
informação. 

2. Foram apresentados um diagnóstico dos arquivos dos poderes legislativos 
estaduais e a possibilidade de aplicação do Projeto de Modernização Legislativa do 
Interlegis nas casas legislativas. 

Resultado: 

1. Foi criado uma Comissão de representantes dos poderes legislativos federal, 
estadual e municipal para estudar e sistematizar a instalação da Câmara Setorial 
de Arquivos do Poder Legislativo no âmbito do CONARQ. 



 

 

 Cursos 

1. Que os cursos de arquivologia insiram a diplomática digital e a paleografia em seu 
conteúdo programático. 

2. Que os cursos de arquivologia desenvolvam pesquisas voltadas a gestão e 
preservação de documentos arquivísticos digitais. 

Gestão 

Que os documentos arquivísticos digitais sejam identificados pelas instituições 
produtoras, a fim de que possam ser gerenciados e preservados dentro dos 
princípios da arquivologia. 

Encontro sobre Arquivos Médicos 

1. Sugestão de inclusão da disciplina sobre o prontuário do paciente nos cursos da 
área de saúde; 

2. Alterar o nome do próximo Encontro sobre Arquivos Médicos para Encontro sobre 
Arquivos de Instituições de Saúde; 

3. Solicitar maior atuação da Comissão Setorial de Arquivos de Instituições de Saúde 
do CONARQ; 

4. Criação de uma comissão para discutir Arquivos Médicos em Instituições de Saúde 
por parte das Associações Regionais e ENARA. 

Moção do I Ativo de Empreendedorismo e Inovação 

Este evento paralelo sugere a próxima organização do VI CNA a inclusão do processo de 
premiação do 1º Prêmio Arquivista Empreendedor, que irá levantar cases de empresas e 
empresários arquivistas, mostrando ao público iniciativas empreendedoras na área. 
Sugere-se, ainda, o prêmio Arquivista Empreendedor Júnior para empresas junior ligadas 
a IES. 

Sugere-se que a inscrição de cases seja aberta e a definição seja feita através de uma 
comissão que envolva outras instituições como o SEBRAE, a secretaria de 
desenvolvimento do estado que irá sediar o próximo evento e instituições afins. 
Charlley Luz. 

 

Carta de Intenções - I REUNIÃO DOS ARQUIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - V CNA: 

1. promover a institucionalização, desenvolvimento e otimização de políticas de 
gestão documental, em suporte físico e digital, nos órgãos do Ministério Público, 
para cumprimento efetivo da legislação vigente e gerenciamento adequado dos 
arquivos do Parquet Brasileiro; 

2. estimular a criação e provimento de cargos de arquivista e historiador nos quadros 
funcionais dos órgãos do Ministério Público; 

3. implementar a Lei de Acesso à Informação; 
4. promover estratégias organizacionais que visem ao planejamento, 

desenvolvimento e à difusão educativa e cultural dos arquivos permanentes, 
históricos e dos memoriais do Ministério Público junto à sociedade; 

5. promover Encontros Nacionais dos Arquivos do Ministério Público, incentivando o 
intercâmbio de informações acerca de políticas de gestão documental e concepção 



 

 

de memoriais, visando à discussão de experiências e à cooperação técnica entre os 
órgãos do Ministério Público Brasileiro. Aloísio Ramos e João Tiago. 

Ata da Mesa de Arquivos Privados 

A mesa de Arquivos Privados do V CNA, contou com a participação dos palestrantes: 
Professora Vanda Angélica da Cunha, Professora Neivalda de Freitas Oliveira e 
Professora Louise Anunciação Fonseca de Oliveira, e como mediador Professor Cândido 
da Costa e Silva. As Professoras Hildete Costa Pita e Venétia Durando Braga, por motivos 
de força maior, não puderam comparecer.  

O objetivo da mesa era discutir arquivo e memória através das experiências pessoais de 
cada palestrante.  

Inicialmente, a professora Vanda Angélica apresenta o GTAP (Grupo de trabalho de 
Arquivos Privados) fazendo um breve histórico: enumera seus membros fundadores, 
justifica o nascimento do grupo durante a 1ª Conferência Nacional de Arquivos – CNARQ, 
região Nordeste, precisamente no Eixo V – Arquivos Privados, realizado em Outubro de 
2011, lista as instituições que apoiaram o GTAP e o perfil dos integrantes.  

Comenta os objetivos do grupo: conhecer, aprofundar estudos e informações sobre os 
Arquivos Privados, e discutir Políticas Públicas para este segmento.  

Enumera os eixos aprovados no Congresso de Outubro. 

Findada a apresentação da professora Vanda, a professora Neivalda de Freitas Oliveira 
inicia sua palestra trazendo uma discussão sobre Memória e Patrimônio.  

Na sua fala, abordou diversas perspectivas relacionadas ao tema, entre elas: 
Antropologia e História; Memória e Patrimônio enquanto categoria multidisciplinar 
ilimitada; Memória social e coletiva; a construção da Memória intrínseca no conceito do 
que é História; Memória e História explicadas pela relação de poder; história da guerra e 
memória dos indivíduos; mosteiros enquanto atelier da História; Séculos XII ao XIV a 
reforma gregoriana (noção de Memória escrita e desenvolvimento das cidades); XIII 
surgimento da Universidade (a História se desprende das instituições religiosas e toma 
conotação política); elevação do sentimento de nacionalidade; a Memória é passado ou 
presente?; conceito de cultura para Marilena Chauí; o exercício de poder selecionando o 
que será guardado, o que virará memória; conceito de Patrimônio enquanto experiência 
de produção da humanidade, vestígios históricos, marcas físicas do homem ao longo do 
tempo; significado de Patrimônio não somente o simples recordar; vários conceitos de 
Memória.  

Após a palestra da Professora Neivalda, seguimos a mesa com a arquivista Louise, que 
apresentou o resultado da sua pesquisa para o mestrado. Entre as suas abordagens 
discutiu: a era da gestão responsável que tem como pilares a Memória organizacional e a 
responsabilidade.  

A palestrante relata sua preocupação (questão de pesquisa), se os nossos profissionais 
de Arquivo da UFBA que chegam ao mercado de trabalho tinham capacidade de 
entendimento dos conceitos de Memória organizacional; conceitua gestão do 
conhecimento; conceitua Memória organizacional e responsabilidade histórica; explica a 
metodologia do seu trabalho; resultado da pesquisa: entendimento da expressão 
responsabilidade histórica corporativa (entre discentes, docentes e gestores de 



 

 

instituições Arquivísticas) e por fim, ressaltou a importância da inclusão do tema nas 
mesmas instituições.  

Concluídas as apresentações, o mediador agradece as palestrantes e abre a mesa para 
possíveis questionamentos. 

Roberta Santana abre a discussão pedindo que cada um dos palestrantes desse o seu 
depoimento pessoal sobre a relação entre Arquivo, Patrimônio e Memória. 

Após cada membro da mesa responder, o mediador informa do horário do café e pede à 
gentileza que os participantes do encontro voltem em quinze minutos para encerrarmos 
os trabalhos. 

Ao nosso retorno, cada membro do GTAP presente na sala faz uma rápida apresentação 
pessoal, expondo seu trabalho e a sua contribuição para o GTAP.  

Outros membros do encontro presentes, também fizeram relatos pessoais de suas 
experiências, entre eles, um mestrando da USP chamado José que trabalhará na sua 
dissertação com Política de Memória Institucional.  

Encerrado o debate, o mediador agradece mais uma vez a banca e aos participantes e dá 
por finalizado os trabalhos. 

 


