Organização e Administração de Arquivos
Iaponan Soares
Há pouco menos de um lustro, a realização de um curso sobre arquivos,
a nível de pós-graduação, por certo que não seria urna idéia muito fácil
de ser posta em prática em Florianópolis. Muitos fatores concorreriam
para a desmotivação do assunto, sendo o maior deles o completo alheiamento em que se encontravam as atividades externas do Arquivo Público
do Estado, cujo destino parecia não interessar a ninguém.. .
Despertado para o problema, o Poder Público mostrou-se receptível,
muito embora o plano de interesse tenha se mantido até hoje só a nível
do superficial. O Arquivo Público continua sem local adequado para abrigar
o seu acervo e ainda espera a promulgação de leis que lhe faculte um
melhor desempenhar das suas atividades.
A comunidade catarinense, entretanto, está atenta ao problema e tem
dado mostras de que deseja romper mais esse ciclo vicioso de dificuldades.
Ainda em 198,5, com a criação da Associação de Amigos do Arquivo Público,
se propôs a oferecer ajuda técnica, administrativa e cultural ao nosso
Arquivo do Estado, num trabalho de longo alcance, com realização de
eventos, cursos e debates sobre acesso à documentação e preservação
de bens culturais.
Numa visão mais abrangente, observa-se que apesar de possuir 1,12%
do território nacional, o Estado de Santa Catarina responde por 4% da
produção industrial do país. Este dado é significativo, pois enseja compreender-se que a geração de documentação a partir dessas atividades
não pode resultar em acervos a serem organizados e administrados de
forma empírica, sob pena da sociedade, como um todo, vir a sofrer perdas
que inviabilizará, por certo, a compreensão de sua própria trajetória.
Decorrente dessas atividades econômicas, a máquina administrativa
do Estado e dos municípios têm se avolumado para fazer frente às demandas, muito embora sem os mecanismos adequados capazes de assegurar
e disciplinar o acesso rápido a essa crescente massa documental. Gera-se
com isso uma situação caótica, que provoca morosidade administrativa
e dispersão e perdas de informações vitais.
O curso sobre "Organização e Administração de Arquivos'', promovido
pelo Departamento de Biblioteconomia e Documentação da UFSCI
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o resultado de que a semente está caindo em terreno fértil. Nada menos
de 86 profissionais de nível superior disputaram 38 vagas, o que, pelo
entusiasmo demonstrado, é sinal evidente do sucesso da iniciativa.
A nível de interesse público, um curso dessa natureza pode suscitar
benefícios de todas as ordens. Sendo o arquivo um fator importante de
realimentação do fluxo administrativo, a sua organização racionalizada é
base confiável para toda ,e qualquer modernização dos acervos de informações, sejam públicos ou particulares. Por modernização devemos entender
aqui rapidez de serviço, isto é, trabalho que se realiza racionalmente
e em condições de oferecer ao interessado respostas rápidas e confiáveis.
A raiz de alguns males de administração está, quase sempre, ligada a
problemas de recursos humanos e aparelhamento dos arquivos, nem sempre tratados de forma adega:ida por quem de direito.
A especialização de profissionais nessa área no plano brasileiro é fato
novo, que destaca com nitidez a atuação dos arquivos no andamento dos
negócios da administração. E não é sem propósito tal medida. Com o
avanço da tecnologia, cada dia há de se exigir, mais e mais, melhores
e mais rápidos serviços.
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