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Apresentação 

 

É com grande alegria que publicamos o primeiro exemplar da Acesso Livre, 

revista da Associação dos Servidores do Arquivo Nacional. Este periódico soma-se a 

outros dois da ASSAN – o Boletim da ASSAN (versão impressa mensal) e o Boletim 

Eletrônico da ASSAN (versão eletrônica semanal) – no propósito de servir como um 

instrumento de comunicação da entidade, mas também como um instrumento de difusão 

e debate de ideias políticas, sociais e culturais que dizem respeito e possam interessar 

aos trabalhadores do Arquivo Nacional e aos trabalhadores e cidadãos de uma forma 

geral. Por conta disso, a revista abarca temas como arquivo, informação, memória, 

patrimônio, história, administração, políticas públicas, movimentos sociais, direitos 

sociais e democracia. 

A ideia de lançar uma revista veio justamente da importância de sindicatos e 

associações de trabalhadores fomentarem um debate amplo sobre os problemas sociais 

que afetam o mundo nestas últimas décadas de globalização, de neoliberalismo, de pós-

modernidade. Não podemos deixar de mencionar que a necessidade levantada pela 

ASSAN de contribuir com esse debate, coincidiu com a efervescência social que 

percorreu o Brasil no ano de 2013. Neste ano, pudemos não apenas observar, mas 

compor, nos engajar, integrar, manifestar, exigir e cobrar dos governantes um futuro 

melhor. Acesso Livre é uma contribuição da ASSAN, ainda que modesta, para que 

possamos nos informar, analisar e questionar; questionar tudo, inclusive o óbvio. 

Neste primeiro número, cujo tema do dossiê temático é “Preservação e acesso”, 

prestamos uma homenagem a José Honório Rodrigues – historiador, membro da 

Academia Brasileira de Letras e diretor do Arquivo Nacional de 1958 a 1964 –, que teve 

grande importância para a historiografia e para a arquivologia no Brasil. 

 Desejamos a todos uma boa leitura, boas análises e bons questionamentos. 

 

Diego Barbosa da Silva 

Presidente da ASSAN (2013-2014) 

 


