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GRUPO QUE DISCUTE GESTÃO PÕE FOCO NA AÇÃO DO ESTADO E DA
PARTICIPAÇÃO SOCIAL

por: conferencianacional, em Notícias no dia 25/02/2010

O grupo que se reúne para discutir o eixo gestão e institucionalidade da cultura terá como foco o
fortalecimento da ação do Estado e da participação social do campo da cultura. Dezesseis
representantes das diversas regiões do país farão, ao longo desta quinta-feira (24 de fevereiro),
propostas com o objetivo de incluir a temática dos arquivos nos sistemas e planos de cultura.

O início dos debates foi marcado por questões como as responsabilidades que os arquivos públicos
historicamente tiveram. De acordo com a delegada do estado do Piauí, Terezinha Mary Cortez de
Sousa, desde a década de 1980, houve um esforço dos profissionais do setor para que os arquivos
deixassem de ser encarados como um tratador do patrimônio histórico. Passar a serem vistos como
os responsáveis pelo gerenciamento de informações dos governos foi, segundo ela, um grande
avanço.

O moderador do grupo, José Maria Jardim, acredita que a reaproximação com o campo da cultura
não deve, necessariamente, representar um retorno ao patamar anterior. “Os arquivos são
estruturas de direito à memória e à cultura, mas não estamos falando necessariamente na
vinculação desses órgãos às secretarias de cultura”, destacou. Segundo ele, o que está em jogo é o
fato de que as políticas culturais tenham algo a contemplar para os arquivos.

Tags: Gestão e institucionalidade da cultura

COMENTAR

Deixe seu comentário COLOCAR AVATAR

Seu comentário...

Seu nome

Seu e-mail (não será divulgado)

Seu website (opcional)

CAPTCHA Code * 

Desenvolvido por Rafael Lucas, Marcos Maia e Guilherme Aguiar, da equipe Xemelê /
Cultura Digital - membros da comunidade WP-Brasil.

VOLTAR AO TOPO

PESQUISAR

CATEGORIAS

HOME SOBRE

http://culturadigital.br/setorialarquivos/category/sem-categoria/
http://culturadigital.br/setorialarquivos/category/noticias/
http://culturadigital.br/setorialarquivos/category/organizacao/
http://culturadigital.br/setorialarquivos/category/resultados-eleitorais/
http://culturadigital.br/setorialarquivos
http://culturadigital.br/setorialarquivos/feed/
http://culturadigital.br/members/conferencianacional/
http://culturadigital.br/setorialarquivos/category/noticias/
http://culturadigital.br/setorialarquivos/tag/gestao-e-institucionalidade-da-cultura/
http://en.gravatar.com/
mailto:rafael@creativemarkup.com.br
mailto:marcos@creativemarkup.com.br
mailto:guilherme@webdf.com.br
http://xemele.cultura.gov.br/
http://culturadigital.br/
http://wp-brasil.org/
http://culturadigital.br/setorialarquivos/2010/02/25/grupo-que-discute-gestao-poe-foco-na-acao-do-estado-e-da-participacao-social/
http://culturadigital.br/setorialarquivos
http://culturadigital.br/setorialarquivos/sobre/

