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Resumo 

 

O presente estudo analisa as noções de conservação para a legitimação da Lei Nº 

12527/2011 (Lei de Acesso à Informação), através do ensino e estímulo da disciplina 

“Preservação e Conservação de Acervos documentais”, no curso de Arquivologia da 

Universidade Federal Fluminense. Foram apresentados os conceitos de 

preservação, conservação, restauração e arquivologia e foram abordados alguns 

métodos de conservação e restauração. Também foi exposta a legislação pertinente 

para a compreensão da interdependência do acesso com o campo epistemológico 

da conservação voltado para a arquivologia. Para a realização da avaliação foi 

utilizado o método qualitativo por meio de dois questionários que foram aplicados à 

turma do 1º semestre de 2014 em dois momentos: no início e no fim do mesmo. A 

pesquisa demonstrou que o ensino da disciplina deve ser complementado com 

palestras e exercícios laboratoriais, inclusive de documentos em meio eletrônico; e 

deve ser aplicado fazendo-se associação ao acesso à informação. 

Palavras-chave: Acesso à Informação. Arquivologia. Preservação. 

 

Abstract 

 

This review analyzes the cognition of conservation for the legitimation of Law No 

12.527/2011 (Law of Access to Information), by means of the education and 

encouragement of discipline “Preservation and Conservation of Collections 

documentary”, in Archivology’s class of Federal University Fluminense. The concepts 

of preservation, conservation, restoration and archivology were presented and also 

some conservation and restoration application methods. The relevant legislation was 

exposed to enable the comprehension of the interdependence of access to the 

epistemological field of conservation related to the archivology. In order to perform 

the evaluation, two surveys were applied to an archival class in the beginning and in 

the ending of the first half of 2014. The study has proved the need of lectures and 

laboratory exercises, including electronic documents to complement the discipline 

teaching in association with the access to information. 

 Keywords: Access to Information. Archivology. Preservation. 
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1 Introdução 

  

 Os alunos do curso de Arquivologia da Universidade Federal Fluminense são 

estimulados pela disciplina “Preservação e Conservação de Acervos Documentais” 

durante o primeiro semestre de 2014 a legitimar a Lei Nº 12527/2011 no ambiente 

arquivístico? Este objeto de estudo busca compreender se, no semestre em 

questão, a disciplina proporciona conhecimento suficiente, tanto teórico quanto 

prático, para a aplicação da conservação nos acervos documentais de instituições 

públicas visando o acesso à informação pelos cidadãos, visto que o acesso depende 

de uma política de preservação. 

Para a realização deste estudo é necessário abordar os conceitos da área da 

Conservação e Restauro e da Arquivologia. Conceitos estes que serão abordados 

no primeiro capítulo, expondo primeiramente as definições e discrepâncias no 

tocante à preservação, conservação e restauração, e em seguida abordando os 

conceitos de arquivo, Arquivologia e da Gestão Documental. 

No segundo capítulo estes conceitos serão correlacionados com a temática 

enfatizando a função do arquivista e sua ética profissional em entidades públicas, 

abordando ainda a importância da implantação e prática das atividades de 

conservação e restauração para a instituição, para o objeto e para a sociedade. 

Enquanto no terceiro capítulo será exposto o resultado da pesquisa, a apresentação 

dos gráficos e os comentários sobre as comparações. 

Estas referências teóricas são base para a compreensão da importância do 

ensino de preservação no curso de Arquivologia e consequentemente para a 

contextualização e realização da pesquisa do mesmo na Universidade Federal 

Fluminense atualmente. Autores como Jardim e Fonseca, referência arquivística, 

realizaram pioneiramente pesquisas neste campo do saber enquanto professores de 

graduação. Ingrid Beck1 também fez uma pesquisa semelhante em 2006 

relacionando todas as instituições do Brasil de ensino de Arquivologia e 

Biblioteconomia. 

Busca-se compreender a qualidade deste processo somado à aprendizagem 

dos alunos propriamente dita. É necessário explorar a capacitação da atuação dos 

                                                             
1 Referência na formação dos profissionais da ciência da informação na área da conservação e 
participou do Projeto de Conservação Preventiva em Bibliotecas e Arquivos (CPBA) que gerou 53 
títulos abordando o assunto e possui site: http://www.arqsp.org.br/cpba/. 
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alunos, futuros profissionais, na aplicação das práticas de conservação e 

restauração de documentos arquivísticos. Para a obtenção destas respostas será 

feita a análise qualitativa dos dados provenientes de uma amostra, que são os 

alunos de arquivologia da turma da disciplina “Preservação e Conservação de 

Acervos Documentais” do primeiro semestre de 2014, por quantidade de respostas 

positivas ou negativas e por repetições de palavras, no caso de respostas 

discursivas. Para isso foi elaborado um questionário com oito questões objetivas de 

marcar “sim” ou ”não” e com duas questões discursivas para tratar da compreensão 

dos indivíduos sobre preservação e outra para tratar dos conceitos de preservação, 

conservação e restauração aprendidos em sala de aula. O mesmo foi elaborado de 

acordo com a realidade vivenciada pelos alunos diariamente e terá sua aplicação em 

dois momentos no decorrer do semestre: início e fim. 

Diversas instituições públicas brasileiras possuem acervos documentais e 

enfrentam ainda um momento de transição para uma situação ideal em relação aos 

seus arquivos devido a muitos anos de falta de atenção e reconhecimento da 

importância da própria documentação para a entidade, para a sociedade e da sua 

função cultural. Este momento de transição foi impulsionado devido a Lei Nº 12.527, 

de 18 de novembro de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação. Essa lei 

estabelece que o acesso à informações públicas é regra, e o sigilo exceção. Esta é 

uma exigência para com toda entidade. A lei discorre sobre a necessidade de 

divulgação de todo gasto e toda ação de interesse público. Esta disseminação deve 

ser feita no sítio eletrônico de cada instituição. Também deve ser concedido acesso 

à informação, desde que não sigilosa, quando solicitada por todo e qualquer cidadão 

sem distinções, podendo ser através do sítio eletrônico ou pessoalmente. O direito à 

informação possui uma evolução histórica. Diversas Leis e Decretos em algum 

momento já haviam mencionado o direito de acesso, desde Constituição Federal de 

1988 até 2011, ano em que finalmente, diferentemente da legislação anterior, que 

somente citava o direito à informação ou regulava parcialmente seu exercício, foi 

sancionada uma lei específica sobre o assunto, regulamentando-o: a referida Lei de 

Acesso à Informação. 

Para que haja o cumprimento da lei é imprescindível que as entidades 

cumpram com determinados requisitos arquivísticos que estão intimamente 

relacionados ao acesso e o possibilitam. A conservação e a restauração são as 

atividades arquivísticas estudadas nesta pesquisa. Estas são aplicadas no acervo 
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arquivístico através da política de preservação da instituição, que deve garantir a 

aplicação desde o início do seu ciclo vital para evitar a degradação do documento, 

evitando a perda de informação, que pode ser extremamente prejudicial à entidade. 

A Gestão Documental é outra atividade arquivística base para o cumprimento da lei 

e possui relação de dependência com a preservação documental. Tal atividade é 

executada através de uma Política de Gestão Documental que irá se preocupar em 

fornecer/manter/gerenciar: pessoal qualificado, recursos financeiros e materiais, 

ambiente ideal ao armazenamento dos documentos de arquivo e instrumentos de 

gestão documental (como o Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade). 

 Consideramos que para que haja a efetivação do acesso é necessário 

preservar o documento a fim do mesmo não se deteriorar e assim, possa ser 

consultado pelo solicitante. Dessa maneira, investigaremos durante a pesquisa se os 

alunos futuros arquivistas estão aptos a promover a preservação. Caso não haja 

uma boa formação do profissional é possível que haja inclusive uma aceleração no 

processo de deterioração do material arquivístico. Por essa razão, essa pesquisa 

torna-se necessária, promovendo o destaque e a qualidade da aplicação da 

preservação, considerando os profissionais responsáveis por sua aplicação, a partir 

de sua formação acadêmica até a conclusão de seu ofício, colaborando para a 

execução das principais funções arquivísticas e para a disposição e transparência 

dos documentos, e exercendo mais do que o papel dos profissionais da informação, 

exercendo cidadania. 

 

2 Apresentações dos campos epistemológicos da arquivologia e da 

conservação 

 

Neste primeiro capítulo, sob a luz do referencial teórico de Guimarães (2012), 

Bradley (2011) e Justiniano (2009), abordaremos sobre a polissemia dos conceitos 

tão relevantes de serem discutidos e ampliados para a consolidação do campo 

epistemológico da Conservação e Restauro, principalmente pela sua interface com a 

Arquivologia, que será tratada no capítulo 3. 

No segundo momento dentro do primeiro capítulo iremos abordar os 

conceitos sobre Arquivo e Arquivologia a partir do embasamento teórico de Paes 

(1998) e Duranti (1994), referências arquivísticas. 
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2.1 Preservação, conservação e restauração 

  

A partir de Susan Bradley (2011, p. 15), conservadora chefe do departamento 

de conservação do Museu Britânico de Londres, compreende-se que os objetos não 

duram para sempre. Eles possuem vida finita sim, entretanto é possível aumentar a 

vida útil dos mesmos. A autora constata sobre a durabilidade dos objetos e sobre o 

fato de que grande parte dos mesmos se deteriorou com o tempo e com isso foram 

perdidos e a maioria dos que ainda restam se mantém em bom estado unicamente 

pelo fato de estarem em museus. Mesmo que o ambiente ainda não tenha a 

condição ideal é mais adequado para evitar a degradação acelerada do objeto. É 

preciso atentar que não somente os museus são responsáveis pelo melhor estado 

físico dos objetos. No caso dos documentos, as instituições arquivísticas e os 

arquivos de empresas também são responsáveis pela melhor condição do 

documento. 

 O modo de evitar a deterioração e manter o bom estado físico e intelectual da 

peça é através da preservação, conservação e restauração. 

A especialista em conservação Lygia Guimarães trata, dentre outras, sobre a 

razão de preservar. Por que há a necessidade de impedir a degradação dos 

objetos? Qual é a importância de mantê-los estáveis? As respostas são: 

 
1. Para garantir o exercício da memória e da cidadania; 
2. Para garantir a continuidade das manifestações culturais; 
3. Para garantir o produto intelectual, a acumulação do conhecimento e do 
saber pelo homem, no decorrer da história; 
4. Para garantir a manutenção dos elementos da natureza e do meio 
ambiente. (GUIMARÃES, 2012, p. 74). 

 

 A partir de Guimarães compreende-se que em qualquer local o objeto que 

precisa das técnicas de conservação é principalmente aquele com valor histórico e 

que deve cumprir seu papel cultural. Este será ferramenta de conhecimento ao longo 

dos anos de antepassados, culturas, acontecimentos, regiões, etc. Ou seja, embora 

o item em questão não possua vida infinita, ele deve ter o máximo de vida útil 

possível para representar sua origem. 

Os conceitos de preservação e conservação convergem devido à falta de 

consenso de autores deste campo do saber e à ausência de terminologia. De acordo 

com o Dicionário Do Aurélio preservação é definida como: “conservação”. E o termo 

conservação possui como definição: “manutenção. Estado de uma pessoa ou coisa 
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preservada de desgaste”. Quanto à restauração, o Dicionário Do Aurélio define: 

“reparo, conserto de qualquer coisa desgastada pelo uso”. 

No campo epistemológico da conservação é possível especificar mais estes 

conceitos. Porém os mesmos ainda possuem pontos semelhantes, tornando confusa 

a compreensão e a delimitação de cada termo. A especialista em conservação e 

restauro Fátima Auxiliadora de Souza Justiniano2 tenta impor limites diferenciando 

estes três termos: 

 
Preservação é o procedimento tomado para salvaguardar a obra de arte, 
sem, no entanto, intervir diretamente no objeto, é o cuidado com o meio 
ambiente em que a obra está inserida, com o manuseio diário, com os 
recursos disponíveis [...]. Procedimento de cuidado e manutenção diária [...]. 
Conservação [...] só ocorre quando as ações preventivas não foram 
suficientes para resguardar o acervo. Conservar é a tentativa de estabilizar 
uma degradação que possa estar ocorrendo no objeto, principalmente na 
sua constituição física (suporte), reparando o dano sem comprometer a sua 
integridade histórica. Restauração seria a última etapa de uma intervenção 
e mostra-se totalmente dispensável. Seu propósito é reconstituir ou 
recompor partes perdidas da estrutura física [...] comprometendo, muitas 
vezes, a integridade histórica. (JUSTINIANO, 2009, p. 4). 

 

 Silvana de Fátima Bojanoski (2013), doutora em memória social e patrimônio 

cultural e especialista em conservação de obras em papel, publicou um artigo no 2º 

Encontro Luso Brasileiro sobre a necessidade da elaboração de terminologias na 

área. Ressalta que é fundamental a criação de ferramentas literárias e delimitações 

de termos para a construção epistemológica de uma disciplina, inclusive para a 

realização de traduções mais específicas. Neste sentido é possível compreender 

que é primordial restringir os termos utilizados na área. 

Ainda evidenciando a divergência de termos, segundo o Laboratório de 

conservação e restauração de documentos (LACORD) preservação é a consciência, 

mentalidade e política para salvaguardar o patrimônio. Também é o controle 

ambiental e técnicas preventivas através do manuseio, acondicionamento, 

transporte e exposição. 

Constata-se que a conservação e a restauração possuem um limite tênue 

visto que a primeira “repara o dano sem comprometer a sua integridade histórica” 

(JUSTINIANO, 2009, p. 4). E a restauração é justamente entendida como a ação de 

reparar danos, mas invariavelmente pode comprometer a integridade da peça. 

                                                             
2
 Referência na área, elaborou material didático (apostila) em 2009 para sanar dúvidas e muito utilizada na 

disciplina Preservação e Conservação de Acervos Documentais na UFF. 
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De acordo com os argumentos apresentados compreende-se que é preciso 

investir na elaboração de material bibliográfico distinguindo e conceituando 

especificamente os termos já apresentados visando o ideal ensino deste campo 

epistemológico. 

Para fins de compreensão, consideramos que a definição correta de 

preservação é: política implementada pela instituição visando a maior durabilidade 

do acervo. Enquanto a conservação diz respeito às técnicas de intervenção mínima 

aplicadas para evitar ou controlar a degradação do acervo. E a restauração é 

composta por técnicas aplicadas em casos de degradação. 

A preservação e as atividades de conservação e restauração têm como 

função primordial garantir a maior durabilidade possível do item em questão; seja um 

documento, uma estátua, uma medalha, ou qualquer outro objeto que assegure a 

história e cultura de um povo. 

A preservação e todas as atividades pertinentes a ela são de extrema 

importância para a sociedade, pois evita a degradação de objetos, inclusive 

documentos, de valor histórico acumulados pela mesma. É através destes objetos 

que se conhece toda a trajetória de um povo, de um Estado, e que se transmite a 

cultura para os mais novos. Quando não há preservação os registros de uma 

determinada sociedade se deterioram, podendo causar consequentemente a 

extinção da mesma, como se ela nunca tivesse existido. 

 

2.2 Arquivologia 

 

Este capítulo tratará das definições referentes à Arquivologia e suas 

atividades e a importância das mesmas para as instituições, tendo como marco 

teórico: Jardim (1987), Paes (1998), Duranti (1994), Fonseca (1998), Rousseau e 

Couture (1994) e Theo Thomassen (2006) referências na Arquivologia. 

O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística define arquivo como: 

 
Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade 
coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas 
atividades, independentemente da natureza do suporte. 
Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento 
técnico, a conservação e o acesso a documentos. 
Instalações onde funcionam arquivos. 
Móvel destinado à guarda de documentos. (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 
27). 
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O conceito de arquivo dependerá do contexto em que o mesmo está inserido. 

Considerando o conjunto de documentos como contexto, a Lei nº 8159, artigo 2º, de 

8 de janeiro de 1991 define: 

 
Consideram-se arquivos, para os fins desta Lei, os conjuntos de 
documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de 
caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de 
atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o 
suporte da informação ou a natureza dos documentos. (BRASIL, 1991). 

 

Rousseau e Couture (1994, p. 99 e p. 137) afirmam que documento é 

constituído por um suporte ou peça e por um conteúdo e tem como característica 

principal serem essenciais ao funcionamento cotidiano de quem os acumula. Ou 

seja, é considerado documento de arquivo todo e qualquer documento contendo 

informação de valor administrativo, ou seja, produzido ou recebido por entidade 

pública ou privada em consequência de suas atividades, tal qual por pessoa física, 

independente do material (suporte) onde a informação é registrada. 

 De acordo com a doutora em ciência da informação na área de arquivologia 

Maria Odila Fonseca: 

 
Por se constituírem em instrumentos e subprodutos das atividades 
institucionais e pessoais, os documentos arquivísticos são fontes 
primordiais de informação e prova para as suposições e conclusões 
relativas a estas atividades, sua criação, manutenção, eliminação ou 
modificação. (FONSECA, 1998, p. 35). 

 

Os documentos arquivísticos tornam evidentes qualquer mudança ou criação 

de atividades, setores e pessoal, por exemplo. Os mesmos evidenciam toda 

movimentação feita em uma instituição. Sendo assim, muitas vezes assumem o 

papel de documento probatório, que é quando são provas da realização de uma 

ação específica. 

De acordo com Theo Thomassen (2006), professor de Ciência Arquivística na 

Universidade de Amsterdã, o documento possui função primária e função 

secundária. Na primária os documentos registram e interferem nas relações sociais; 

é a razão pela qual foram criados. Na secundária o documento possui função 

diferente daquela pelo qual foi criado; de herança cultural na maioria das vezes. 

Ainda que o documento de arquivo não possua sempre valor probatório ele 

invariavelmente irá possuir valor informativo, que é o seu conteúdo. 
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É necessário ressaltar que, a principal função do documento de arquivo é 

servir à administração. A segunda é servir ao usuário. Ou seja, além de atender ao 

profissional da entidade em questão, deve ser de livre acesso aos cidadãos 

transmitindo sua informação ao solicitante. Dessa maneira cumpre o seu papel de 

cidadania. 

Quanto à informação, o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística 

(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 107) a conceitua como “elemento referencial, 

noção, ideia ou mensagens contidos num documento”. Ou seja, trata-se do conteúdo 

intelectual do documento. 

No que tange ao conteúdo intelectual do documento, a Lei nº 12.527, de 18 

de novembro de 2011 promulga o acesso à informação como regra e o sigilo como 

exceção. Todo cidadão pode solicitar o acesso a qualquer instituição pública através 

de meio legítimo e de identificação. O meio para solicitar uma informação, 

respaldado por lei, é o SIC (Serviço de Informação ao Cidadão). Quando o acesso 

for recusado deve ser apresentada a razão de recusa. A Lei ainda define que a 

informação sigilosa pode ser classificada em: reservada, secreta e ultrassecreta. Os 

prazos destas são 5, 15 e 25 anos respectivamente. Após o cumprimento do prazo 

ou finalizado o evento que defina o seu termo final a informação torna-se 

automaticamente de acesso público. 

Os arquivos são a principal fonte de evidência de decisões e direitos 

adquiridos. Através dos mesmos o cidadão conhece os seus direitos. Sendo assim, 

salvo as exceções, devem ser de acesso livre. 

Para serem fonte de evidência o conteúdo deve manter-se fiel ao longo do 

tempo. Para isso é necessário que sejam respeitadas determinadas características 

que a professora da Escola de Estudos de Biblioteca, Arquivo e Informação da UBC 

(Universidade da Columbia Britânica) Luciana Duranti (1994, p. 51 e 52) aborda: 

imparcialidade, autenticidade, naturalidade, inter-relacionamento e unicidade. A 

primeira significa dizer que os registros não defendem a opinião de quem os criou; 

são fieis aos fatos e razões pelos quais foram criados. A segunda característica 

exprime que os documentos são autênticos quando são criados a partir de métodos 

regulares que podem ser comprovados.  A terceira característica é dada pelo modo 

natural que os documentos se acumulam a partir de uma ação. A quarta é o inter-

relacionamento dos documentos, que é composta pelas relações que os mesmos 

têm entre si; um não faz sentido sem o outro e dependeu do anterior para ser criado. 



18 

A quinta e última é a unicidade, que diz que o registro é único em cada conjunto que 

exista mesmo que seja cópia. 

Os documentos de arquivo possuem uma relação orgânica entre sim e com a 

atividade e entidade que o criou. Chama-se princípio da organicidade, que deve ser 

mantido para evidenciar seu motivo de criação e sua relação. Há também o princípio 

de respeito aos fundos, que é preservar o conjunto documental de acordo com a 

instituição de origem, também chamado de princípio da proveniência. Deve ser 

aplicado também durante toda a vida do documento. Nesse sentido, a doutora em 

História da América, Heredia Herrera complementa: 

 
O principio de proveniência determina a organicidade dos fundos e dos 
arquivos [...] e condiciona o agrupamento natural dos documentos 
determinando sua classificação [...] Junto ao princípio de proveniência, 
existe um principio subsidiário, que tem estreita relação com aquele: o de 
respeito à ordem natural. Tem a ver com a ordem seqüencial e com a 
ordem procedimental dos documentos, ou seja, reflete o procedimento 
administrativo que determina sua origem (HEREDIA HERRERA, 2003, p.5-6 
apud VALENTIM, 2012, p. 203). 

 

Respeitando estas características e estes princípios, é possível garantir a 

confiabilidade do conjunto documental e a transmissão correta da informação. Visto 

que para que a mesma seja fiel aos registros é necessário manter a ordem natural 

de criação dos documentos. 

 Para a garantia destas características e princípios a Gestão Documental 

coloca em prática procedimentos nas fases corrente e intermediária. A gestão 

abrange desde a criação do documento até a sua guarda ou eliminação (arquivo 

corrente e arquivo intermediário). Mas a partir do momento em que o conjunto entra 

em fase permanente, ou seja, é enviado para a guarda, a Gestão Documental não 

mais interfere no mesmo. 

Marilena Leite Paes (1998), uma referência na área, onde publicou obras que 

tornaram-se leitura obrigatória nos curso de graduação em Arquivologia, apresenta a 

classificação dos arquivos de acordo com o seu estágio evolutivo. 

 
Arquivo Corrente – onde são guardados os documentos de uso frequente e 
aqueles em que o ato administrativo ainda não terminou. 
Arquivo Intermediário – onde são guardados os documentos cuja frequência 
de uso é esporádica e que são conservados em razão de seu valor 
histórico, probatório ou informativo: a permanência nesses arquivos é 
transitória. 
Arquivo Permanente – onde são guardados os documentos que perderam 
todo valor de natureza administrativa, que se conservam em razão de seu 
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valor histórico ou documental e que constituem os meios de conhecer o 
passado e sua evolução. (PAES, 1998, p. 53) 

 

A gestão de documentos surgiu com o intuito de evitar a continuação do 

processo de massa documental acumulada, inclusive porque cria o procedimento 

correto para avaliação de documentos e não permite que todos sejam avaliados 

como arquivo para guarda permanente. Esta situação era prejudicial devido ao 

aumento de gastos das instituições para disponibilizarem local para a guarda dos 

arquivos, e consequentemente causava a perda de informação proveniente da 

grande quantidade de documentos e impraticável organização. 

  
Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e 
operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e 
aquivamento em fase corrente e intermediária, visando à sua eliminação ou 
recolhimento para guarda permanente. (BRASIL, 1991). 

 

José Maria Jardim, professor do departamento de Estudos e Processos 

Arquivísticos da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), em 

artigo na renomada Revista do Arquivo Nacional considera sobre a contribuição da 

gestão de documentos para as funções arquivísticas sob determinadas nuances: 

 
Ao garantir que as políticas e atividades dos governos fossem 
documentadas adequadamente; 
Ao garantir que menor número de documentos inúteis e transitórios fossem 
reunidos a documentos de valor permanente; 
Ao garantir a melhor organização desses documentos, caso atingissem a 
fase permanente; 
Ao inibir a eliminação de documentos de valor permanente; 
Ao garantir a definição de forma criteriosa da parcela de documentos que 
constituíssem o patrimônio arquivístico de um país, ou seja, de 2 a 5% da 
massa documental produzida, segundo a Unesco. (JARDIM, 1987, p. 36). 

 

 A Gestão de Documentos deve estar presente em toda instituição para que 

não sejam produzidos documentos sem valor arquivístico e para que se mantenha a 

organização e funcionalidade da informação. Para a Gestão ser aplicada é 

necessário que haja uma política de gestão documental. A mesma irá gerenciar 

recursos materiais e financeiros, funcionários qualificados e ambiente adequado 

para o armazenamento de documentos. A Gestão de Documentos colocará esses 

itens em prática e produzirá os chamados instrumentos de gestão documental. Estes 

instrumentos são: Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade. 
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 De acordo com Marilena Leite Paes a Gestão de Documentos abrange as 

atividades de: classificação e arquivamento; análise, avaliação, seleção e 

eliminação. Para melhor compreensão estas atividades serão respectivamente 

explicadas abaixo. 

A classificação é uma tarefa arquivística que tem por objetivo enumerar 

tipologias documentais e subordiná-las a atividades e funções realizadas pela 

entidade. O Plano de Classificação é o resultado desta enumeração e subordinação, 

criado a partir de pesquisa identificando as atividades junto com as tipologias 

documentais produzidas e recebidas pela instituição e é feito de maneira que atenda 

aos usuários da melhor forma possível. O Plano de Classificação resultará no 

arquivamento correto dos documentos e consequentemente proporcionará 

localização rápida de documentos. 

Da análise, avaliação, seleção e eliminação Paes expõe: 

 
Essa sequência de operações consiste em estabelecer o prazo de vida dos 
documentos, de acordo com seus valores probatório ou informativo. [...] O 
valor do documento é determinado em função de todas as suas possíveis 
finalidades e também do tempo de vigência dessas finalidades. (PAES, 
1998, p. 51) 

 

Quanto à avaliação de documentos, ela consiste em analisar quanto tempo 

determinado documento ou conjunto documental deverá ser mantido como arquivo 

corrente, arquivo intermediário e se será de valor permanente ou se estará sujeito à 

eliminação por não ter valor probatório ou histórico. Esta avaliação tem como 

produto a Tabela de Temporalidade, a qual todos os usuários deverão ter acesso, 

pois ela estabelece os prazos de guarda dos documentos em cada estágio e qual é 

a sua destinação final. O documento é acompanhado desde sua criação até seu 

destino final, que é a guarda permanente ou a eliminação. 

Paes considera que na terceira idade do documento, que é a fase 

permanente, as atividades aplicadas não fazem parte da gestão documental. São: 

 
Arranjo – reunião e ordenação adequada dos documentos. 
Descrição e publicação – acesso aos documentos para consulta e 
divulgação de acervo. 
Conservação – medidas de proteção aos documentos e, 
consequentemente, do local de sua guarda, visando a impedir sua 
destruição. 
Referência – política de acesso e uso dos documentos. (PAES, 1997, p. 
122) 
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A atividade de arranjo se constitui da análise de conteúdo e da organização 

física. Segundo Paes (1997, p. 123) “O arquivista obedecerá à proveniência dos 

arquivos, princípio básico da arquivologia, segundo o qual devem ser mantidos 

reunidos num mesmo fundo”. A instituição de guarda final dos documentos recebe 

documentos de diversos órgãos, sendo assim, é dever do arquivista organizar os 

seus documentos em fundos, mantendo sua proveniência sem reunir com outros de 

diferentes origens. Os documentos serão ordenados nos seguintes níveis: fundo, 

seção e série. Além desses, se houver necessidade pode-se haver também: 

subseção, subsérie e item documental. 

As atividades de descrição e publicação têm como produto os instrumentos 

de pesquisa que descrevem o conteúdo e a forma dos conjuntos documentais e dos 

itens documentais de acordo com os níveis apresentados nas atividades de arranjo. 

Os instrumentos têm a função de tornar o acervo acessível aos consultores também 

por indicarem sua localização. 

A conservação engloba o tratamento dado ao acervo para prolongar sua vida 

útil, e consequentemente a informação, inclusive o ambiente de guarda e o 

acondicionamento. O fato sobre a conservação é que ela não pertence 

exclusivamente à fase permanente do documento. Ela também está presente na 

fase corrente, como abordaremos no item 3.1 desta pesquisa. A conservação 

preventiva deve estar presente em todas as fases do documento. Relembrando a 

ideia do senso comum, em voga nos tempos atuais de sustentabilidade “conservar 

para não restaurar”. 

As atividades de referência instauram as políticas de acesso e uso dos 

documentos da instituição em questão. Após minuciosa pesquisa sobre as 

características da informação quanto à sua classificação sigilosa, são liberados ou 

não os documentos para consulta. 

Mesmo a gestão documental não fazendo parte do arquivo permanente ela é 

a responsável por encaminhar os documentos da maneira adequada até sua fase 

final, de eliminação ou de guarda. A gestão colabora significativamente para a não 

produção de massa documental acumulada, assim é possível racionalizar o espaço 

disponível para arquivamento, organizar os documentos de acordo com a sua 

classificação e consequentemente realizar o controle de empréstimos sem que haja 

perda por desorganização. Desse modo, torna a informação acessível para todos, 

garantindo os direitos dos cidadãos. 
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Para todos estes métodos serem aplicados é necessário que haja uma 

política de arquivos em todas as entidades e que haja, como referenciado, pessoal 

qualificado. A qualificação se dá através do curso de Arquivologia em universidades. 

De acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística 

(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 37), Arquivologia é: “Disciplina que estuda as 

funções do arquivo e os princípios e técnicas a serem observados na produção, 

organização, guarda, preservação e utilização dos arquivos”. A disciplina capacita o 

estudante para gerenciar qualquer acervo arquivístico através das técnicas 

aprendidas de todo processo de gestão de documentos, atividades do arquivo 

permanente e realizar a sua preservação e assim possibilitar o acesso aos 

documentos. 

A disciplina propicia o estudo sobre toda a história evolutiva da ciência 

arquivística e sua aplicação nas instituições até hoje. Encaminha os futuros 

profissionais para ações legais dentro de uma entidade em relação aos seus 

conjuntos documentais. Ou seja, faculta o profissional a gerenciar qualquer 

instituição informacional que possua documentos de arquivo; ou seja, instituição 

arquivística, arquivos de empresas privadas ou entidades públicas, ou unidades de 

informação. 

 

3 Arquivologia e sua interação com o ensino de preservação 

 

 Este capítulo irá abordar sobre os conceitos de Conservação e Restauro, 

dentro da área de Arquivologia, inclusive sua interdisciplinaridade e a importância da 

preservação de documentos físicos e digitais para uma instituição através de Silva 

(2009) e Beck (2006). Trata-se da ligação direta da preservação com a gestão de 

documentos e a necessidade de complementar a formação do arquivista para que 

ele atue diretamente também como conservador no arquivo de uma instituição. Ou 

seja, a necessidade de um constante diálogo interdisciplinar destes campos de 

estudo. 

 Silva (2009) ainda realiza uma discussão no sentido de compreender as 

lacunas da interface da Conservação e Restauro com a Arquivologia considerando 

que são poucos os estudos e pesquisas acadêmicas nessa perspectiva. 

Após, o capítulo irá expor e problematizar a função do arquivista diante da 

conservação e sua ética profissional. 
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3.1 Interdisciplinaridade entre arquivologia e conservação 

 

 O campo epistemológico da conservação possui interdisciplinaridade com os 

seguintes campos do saber: química, biologia, física, museologia, arquitetura, 

arquivologia e biblioteconomia. Neste sentido abordaremos a interdisciplinaridade 

com a arquivologia devido a relevância da reflexão sobre a conservação e 

restauração terem lugar de destaque na formação do profissional arquivista durante 

a sua formação. 

De acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística 

(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 135) Preservação é: “Prevenção da deterioração e 

danos em documentos, por meio do adequado controle ambiental e/ou tratamento 

físico ou químico”. 

 
Quando inclui explicitamente o “tratamento físico e químico” como um dos 
meios de prevenção a danos de documentos de arquivo, o verbete retoma a 
ideia de preservação como conservação-restauração para documentos de 
arquivo. (SILVA, 2008, p. 75). 

 

Ou seja, quando há uma ação ou um procedimento técnico, o procedimento 

deixa de ser a preservação em si, e admite o papel de conservação ou restauração. 

A preservação é a política que a instituição adotará para preservar os documentos. 

O relatório de Comissão de Preservação e Acesso de 1993 apresenta as 

seguintes definições para preservação: 

 
1) Identificar e organizar documentos originais; 
2) Prover tratamento de conservação ou restauração para controlar a 

deterioração química ou física; 
3) Transferir a informação à um suporte ou meio alternativos e 
4) Controlar e estabilizar as condições ambientais, acondicionar, cuidar e 

manter os documentos em segurança, para retardar sua deterioração 
química e protegê-los de danos físicos. (IBID., p. 3 apud BECK, 2006, p. 
17) 

 

Diversas atividades são consideradas preservação da informação. Manter os 

conjuntos documentais agrupados por proveniência e a sua ordem original faz parte 

da gestão de documentos e das atividades de arquivo permanente. Não estão 

relacionados à degradação do suporte, e sim à perda de coerência da informação 

devido à desorganização. Mas são claramente considerados métodos que visam a 

preservação da informação. 
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A transferência da informação a um suporte ou meio alternativo não busca a 

preservação do suporte original, mas sim a da informação. 

A quarta opção é considerada preservação por não haver intervenção direta 

com o documento. Já as ações apresentadas na segunda opção, como já visto, não 

fazem parte da preservação. Mas podem ser consideradas ações que provém de 

uma política de preservação da instituição. Através desta política é que são 

estabelecidas diretrizes para a aplicação da conservação e da restauração. 

De acordo com Memória do Mundo3 (2002, p. 10 apud BECK, 2006, p. 2), a 

conservação preventiva “assegura a sobrevida de coleções pela melhoria das 

condições ambientais, de guarda e pela reprodução ou transferência de suporte, 

inclusive dos meios digitais".  Há a mudança de conceito em relação à preservação 

no que diz respeito à reprodução ou transferência de suporte, que é uma 

intervenção direta. 

Diante das definições e constatações apresentadas observa-se a falta de 

terminologia para a área estudada, tornando imprecisos os termos utilizados e as 

descrições dadas. Essa condição gera um problema grave para a transferência do 

conhecimento sobre os conceitos de preservação, conservação e restauração e 

provocando a dificuldade de compreensão exata de cada um destes.  

Contudo, Conway (2001, p. 14 apud SILVA, 2008, p.75), diretor de 

Preservação da Biblioteca da Universidade de Yale, afirma que a preservação é 

composta de diversas políticas e opções de ação, tratamentos de conservação, 

operacionalização de recursos humanos, financeiros e materiais. Todas estas ações 

e estes recursos têm a finalidade principal de retardar a degradação do suporte e 

consequentemente da informação contida nele. Pode-se considerar as ações as 

quais o autor se refere como algo que a política definirá, mas não são a preservação 

propriamente dita. 

Com o passar do tempo é visto que os conjuntos de documentos também se 

enquadram na necessidade de preservação e que para o devido tratamento de 

conservação é necessário uma série de requisitos a serem cumpridos como: pessoal 

qualificado, espaço próprio com controle ambiental, programa a ser cumprido e 

investimento financeiro. 

                                                             
3 O Programa Memória do Mundo da Unesco tem por objetivo identificar documentos ou conjuntos 
documentais que tenham valor de patrimônio documental da humanidade. 
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Conway (2001, p. 14 apud SILVA, 2008, p.75) afirma “Investimentos eficazes 

em processos de preservação não podem ser adotados sem um compromisso com a 

obtenção de resultados ideais”. 

Toda instituição que resolva adotar uma política de preservação com ações 

de conservação e restauração deve atentar para a efetivação e continuidade destas 

ações. Todo processo de prevenção de documentos deve ser continuado para 

manter a integridade do mesmo por mais tempo. Inclusive é possível que a 

descontinuidade das medidas preventivas acelere o processo de degradação. 

Um exemplo dessa necessidade é o caso do controle de temperatura e da 

umidade relativa do ambiente, que tem como objetivo proporcionar o meio adequado 

para a prolongação da vida útil do documento. Se houver variação de temperatura e 

variação constante da umidade relativa será propiciada uma situação de risco para o 

documento a ser preservado. Ou seja, principalmente no Rio de Janeiro que é uma 

cidade com altas temperaturas na maior parte do ano, de nada adiantará se houver 

o controle durante todo o dia através do uso do ar condicionado e à noite desligar o 

aparelho. A variação de temperatura e da umidade relativa do ar irá proporcionar um 

ambiente ainda mais suscetível à proliferação de fungos, que irão acelerar a 

degradação dos documentos. 

Esta afirmação evidencia a importância de ter como objetivo primordial prover 

a continuidade do programa de preservação levando em consideração a realidade 

vivida pela instituição tanto em relação à localização como no quesito financeiro.  

Assim, Forde (1999 apud SILVA, 2008, p. 77), especialista em serviços de 

Preservação de arquivos, torna evidente a necessidade de haver uma política de 

preservação ao afirmar que “sem estratégias de preservação, o acesso aos 

documentos não será possível e estes, ao deixarem de existir, direitos humanos 

básicos seriam negados”. Esta situação contraria claramente a lei nº 12527/2011 

que tem como objetivo garantir o acesso de qualquer cidadão à informação pública, 

visando garantir seus direitos através do conhecimento de toda atividade de 

interesse público do órgão; inclusive sem haver solicitação da informação. A lei 

deixa explícito o fato de que o acesso à informação é a regra e o sigilo a exceção. 

Sendo assim, é indiscutível e indispensável que toda entidade pública possua uma 

política de preservação e a pratique efetivamente todos os dias. 
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Quanto à aplicação, Grimard (1999, p.31 apud SILVA, p. 77), professor da 

escola de Biblioteconomia de Montreal, afirma que o gerenciamento de preservação 

deve considerar todo o ciclo vital da informação. 

 
Os estudos que associam a preservação da informação arquivística à 
gestão de documentos, à eficácia administrativa ou ao acesso e uso social 
das informações apenas começam a serem produzidos. Sem ocupar uma 
posição de destaque na produção acadêmica da área a preservação da 
informação arquivística, no entanto, tem sido mencionada, com relativa 
frequência, em artigos que tratam de outras funções arquivísticas. Tanto no 
cenário arquivístico internacional como nacional. No Brasil [...] são raros os 
profissionais oriundos da Arquivologia que atuam no setor de preservação 
dos arquivos. (SILVA, 2008, p.99). 

 

 A partir destes autores depreende-se que somente há pouco tempo se 

percebe um aumento na produção acadêmica sobre a preservação da informação 

arquivística e a relação desta com outras práticas da arquivologia evidenciando sua 

fundamental importância para a área ainda que não tão reconhecida.  

 Silva (2008, p.101) ainda cita Cox (1990 apud COUTURE E DUCHARME, 

1998-1999) que constata que as funções arquivísticas de avaliação e seleção são a 

base para a preservação na Arquivologia. Como visto anteriormente, estas funções 

fazem parte da atividade de gestão de documentos, assim consideramos que a 

mesma está intimamente ligada com a preservação. 

Unindo as afirmações destes autores compreende-se que para haver o 

acesso efetivo à informação, ou seja, tanto por solicitação quanto por divulgação 

própria devido à informação ser de interesse público como gastos e ações da 

instituição, é necessária uma boa gestão documental e a prática contínua da 

preservação documental inclusive na fase corrente do documento de arquivo, desde 

a sua criação. Na realidade são fatores interdependentes. 

Quanto aos custos, Lavoie (2005, p. 50) declara que “a preservação sempre 

será uma atividade cara. Deverá ser vista como um investimento em longo prazo, 

cuja relação custo/benefício poderá levar décadas para ser reconhecida”. Porém, é 

evidente que por mais que seja uma atividade demorada a se reconhecer e 

demande um investimento financeiro alto para as entidades públicas, é 

imprescindível a realização da mesma devido aos seus benefícios para o interesse 

público. 

De acordo com o dito anteriormente sobre a gestão de documentos 

complementar a atividade de preservação dos mesmos e o contrário também ocorrer 
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constata-se que é possível que não seja tão prolongado o tempo para ser uma 

atividade reconhecida. Tal fato decorre da necessidade recorrente da administração 

de acessar um documento de arquivo, seja para uma consulta ou para provar uma 

ação, visto que se não houver gestão documental a probabilidade dos documentos 

se perderem e consequentemente se perderem as informações contidas neles é 

alta, prejudicando a instituição e o funcionário. Consequentemente a gestão 

documental também é um tipo de preservação do documento arquivístico, ou seja, 

da informação útil para a instituição. 

 
A preservação da memória contida nos documentos de arquivos produzidos 
hoje, será resultado mais da gestão de documentos e do controle do fluxo 
informacional, independentemente do lugar e do suporte em que a 
informação tenha sido produzida, recebida e acumulada, do que da 
conservação de acervos. [...] A possibilidade mais concreta e eficaz de 
preservação está hoje vinculada à aplicação de critérios e parâmetros da 
gestão de documentos. Com a gestão, preserva-se a memória, a história, as 
questões do Estado, a comprovação dos direitos, o atendimento dos 
objetivos da administração pública, a possibilidade do accountability, e a 
atuação dos governos. (SILVA, 2008, p. 103). 

 

Assim, vale lembrar o que Paes expõe (1997, p. 121) “os documentos 

históricos de hoje foram os administrativos de ontem e os documentos 

administrativos de hoje serão os documentos históricos de amanhã”. 

Ou seja, constatamos que preservação da informação arquivística se mostra 

intimamente atrelada à gestão de documentos e além de ser praticada juntamente 

com a gestão colabora tanto para o bom funcionamento da situação arquivística na 

fase corrente do documento, ou seja, questões administrativas da entidade de 

guarda, quanto para a fase permanente, onde o documento tem informação de valor 

histórico ou probatório. Se não houver uma boa Gestão de Documentos é possível 

que o documento de arquivo se perca antes mesmo de chegar à fase permanente, 

seja por desvio durante o trâmite ou por descuido no seu tratamento. Dessa maneira 

será prejudicada não só a instituição em questão, mas também toda a sociedade. 

Compreende-se que este também é um processo inverso, a Gestão de Documentos 

só existe se a instituição adotar uma política de preservação, visto que uma é 

interdependente da outra. 

Sobre a questão do documento em ambiente digital, atrelando a preservação 

com a gestão, são investigadas alternativas para garantir a sua autenticidade. 

 



28 

[...] no caso das mídias digitais [...] o escopo da Preservação Documental se 
amplia, não só com relação à preservação do suporte físico, mas também 
interagindo com a própria gestão da informação, para assegurar a sua 
integridade no ambiente tecnológico. (BECK, 2006, p. 8) 

 

Inclusive, o I Simpósio Nacional sobre gestão, preservação e acesso aos 

documentos arquivísticos em 2013, realizado no Arquivo Nacional, abordou várias 

discussões quanto à relevância de indagar e chegar à conclusões sobre documento 

digital e a sua autenticidade. 

 Para isso, também é preciso atentar para a preservação do mesmo, pois o 

documento criado em ambiente digital possui uma dificuldade maior para ser 

mantida sua autenticidade e ainda há a problemática de o suporte digital onde está 

armazenado se tornar obsoleto, podendo mudar até o formato do documento 

causando perda de informação. A obsolescência pode ocorrer inclusive quando o 

documento está diretamente no HD do computador, pois há uma constante evolução 

no software e uma dificuldade em manter o documento intacto digitalmente em 

conjunto com a evolução dos softwares. Algumas vezes o acesso ao documento 

torna-se impraticável devido à incompatibilidade de formatos. 

 
No caso específico dos documentos digitais, essas estratégias incluem a 
prevenção da obsolescência tecnológica e de danos físicos ao suporte, por 
meio de procedimentos de migração, como atualização (refreshing) e 
conversão. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011, p. 35). 

 

 As mídias onde estão armazenados os documentos precisam ser atualizadas 

para que não se torne impossível visualizar estes arquivos. 

 Os documentos digitais são compostos de metadados, quanto à esse fator, a 

Política de Preservação do Arquivo Nacional do Canadá atribui à preservação: 

 
Todas as ações que podem ser adotadas com o propósito de assegurar a 
acessibilidade presente e de longo prazo da forma física, do conteúdo 
informacional e dos metadados relevantes dos registros documentais, 
incluindo aquelas empreendidas para influenciar os criadores dos registros, 
no processo que antecede a aquisição e seleção." (NATIONAL ARCHIVES 
OF CANADA, 2001, p.2 apud BECK, 2006, p.17). 

 

Ainda referindo-se à preservação, a política do Canadá aborda inclusive o 

tratamento aos metadados. Os mesmos necessitam ser pensados também no ato da 

criação do documento digital. O que leva à gestão de documentos digitais. Aponta 

também claramente “influenciar os criadores”. Isso significa que o documento não 

deve ser criado apenas para cumprir o seu papel imediato, que é o administrativo, 
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mas precisa ser criado considerando que deve estar disponível para consultas em 

longo prazo. Dessa maneira percebe-se que a responsabilidade da preservação 

também é passada para o criador do documento e não somente para o arquivista. 

A documentação dos procedimentos e da estrutura dos metadados do 

documento digital é uma gestão da informação, que evidencia as mudanças 

ocorridas naquele documento e garante a sua validação, como destaca o e-ARQ 

Brasil (2011). 

Além da preservação, conservação e restauração dos documentos físicos, é 

visto que já é adotada, em muitos casos, a migração do conteúdo antes da 

degradação do suporte como preservação da informação. Porém, em documento 

permanente, essa migração só pode ocorrer para finalidade de acesso, o original 

deverá permanecer preservado. 

Um documento de suporte físico pode ser microfilmado, digitalizado ou 

copiado, por exemplo, a fim de proporcionar maior facilidade no acesso e preservar 

o original por evitar o manuseio. Para fins de pesquisa pode ser fornecida uma 

cópia/digitalização autenticada que confere com o original ou o microfilme. Já em 

caso probatório somente pode ser apresentado o original ou o microfilme. Este 

último pode ser apresentado por ter respaldo legal. 

Contudo, Beck aponta para o novo conceito onde a preservação para ser 

efetiva precisa de uma série de ações e planejamentos e consequentemente para a 

quebra do paradigma onde o objeto da disciplina era o artefato histórico e agora são 

também os conjuntos informacionais, através da seguinte citação: 

 
A conservação preventiva é um velho conceito no mundo dos museus, mas 
só nos últimos 10 anos que ela começou a se tornar reconhecida e 
organizada. Ela requer uma mudança profunda de mentalidade. Onde 
ontem se viam objetos, hoje devem ser vistas coleções. Onde se viam 
depósitos devem ser vistos edifícios. Onde se pensava em dias, agora se 
deve pensar em anos. Onde se via uma pessoa, devem ser vistas equipes. 
Onde se via uma despesa de curto prazo, se deve ver um investimento de 
longo prazo. Onde se mostram ações cotidianas, devem ser vistos 
programas e prioridades. A conservação preventiva significa assegurar a 
sobrevida das coleções. (GUICHEN, 1995, p.2 apud BECK, 2006 p. 2). 

 

Percebe-se assim a abrangência necessária da preservação. A preservação 

não é vista somente nos documentos, no ambiente de guarda dos mesmos, nem 

como um planejamento único para a atuação dos arquivistas na conservação. A 

preservação abrange toda a instituição e seus funcionários. Para evitar a 
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degradação é preciso que toda a entidade e seus profissionais estejam envolvidos 

para haver planejamento inclusive no ambiente onde os documentos circularão na 

sua fase corrente e a educação do administrador, como será visto adiante. 

Os fatores para a deterioração do acervo se dividem em duas classes. Os 

intrínsecos e os extrínsecos. Dentre os fatores intrínsecos encontra-se o pH do 

papel. Quanto mais ácido o papel, mais rápida será a deterioração do documento. 

Desse modo sugerimos que quando se tem conhecimento, desde a criação do 

documento, de que o mesmo deverá atingir a idade permanente, o ideal é que a 

informação seja registrada em papel com o mínimo de acidez possível. Quando é 

sabido que o mesmo não terá valor secundário, só precisa cumprir sua função 

administrativa, não há a necessidade de ter o cuidado de conservação que se tem 

com um documento permanente. 

Quanto aos fatores extrínsecos das causas de degradação dos suportes 

físicos, Saulo Güths (2007), professor de pós-graduação em Engenharia Civil na 

Universidade Federal de Santa Catarina, apresenta: “a luz, a temperatura, a 

umidade, os poluentes, os agentes biológicos [...], e a ação humana, como os 

vandalismos, as negligências, o desconhecimento”. A ação humana será abordada 

mais adiante. 

As causas agem direta e indiretamente no suporte. A oxidação e a hidrólise 

são tipos de reações químicas que ressecam as folhas de papel e as encurtam; ou 

seja, se tornam quebradiças e curvam-se com o tempo. Estas duas reações são 

catalisadas pelo aumento da temperatura e da umidade. 

A alta temperatura e o alto valor de umidade relativa do ar também são 

responsáveis pela incidência e proliferação de fungos e bactérias, como revela a 

figura 1. Quando o ambiente em que se localiza o depósito de guarda do acervo é 

de clima Tropical, por exemplo, há mais risco de ataque por esses micro-

organismos. Para evitá-lo é preciso que haja uma política de preservação para que 

sejam utilizados aparelhos de ar condicionado e desumidificadores no prédio em 

questão ou ao menos no ambiente onde é acondicionado o acervo e onde é 

realizada a consulta. 
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FIGURA 1 – Arquivo danificado por umidade, fungos e insetos 

 

Fonte: Arquivo Central do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica. CEPEL. 

 

O acervo pode sofrer também com desastres ambientais como: enchentes e 

incêndios. Há também o possível ataque de insetos como traças, cupins e brocas, 

como expõe a figura 2. Tais acidentes podem ocorrer devido à falta de manutenção 

e até mesmo à falta de planejamento. Para evitá-los é preciso que o ambiente de 

guarda e o de consulta sejam asseados e tratados com inseticidas. Também é 

possível tratar os documentos, porém o tratamento deve ser avaliado pela instituição 

e não pode por em risco a saúde dos profissionais e usuários que lidam com o 

documento. O ideal é que o ambiente de guarda seja muito bem controlado em 

diversos níveis para minimizar estes riscos, como são apresentados inclusive pela 

ABRACOR, que dispõe de um boletim eletrônico (2012) citando possíveis 

contaminações químicas, biológicas e físicas, e apresenta questões de 

biossegurança como o equipamento de proteção individual e o equipamento de 

proteção coletiva. Estas questões visam evitar o prejuízo à saúde do profissional que 

lida diretamente com documentos e atividades de conservação e restauração. Visto 

que a biossegurança trata de minimizar riscos à saúde do trabalhador e assegurar 

seu bem estar físico. 

Biossegurança é um conjunto de saberes direcionados para ações de 

prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de 

pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, 

as quais possam comprometer a saúde do Homem, dos animais, das plantas e do 

ambiente ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. 
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FIGURA 2 – Caixa de arquivo danificada por cupins 

 

Fonte: Arquivo Central do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica. CEPEL. 

 

O prédio em questão deve ter uma estrutura física forte e arejada. É preciso 

que o ambiente seja livre do calor, não seja propício a casos de umidade, possua 

equipamentos em caso de incêndio e que haja um plano emergencial para evitar a 

perda da documentação na ocorrência de acidentes. Estas ações devem garantir 

que seja resguardada a maior quantidade possível de documentos. 

Deve-se verificar que a temperatura e a umidade excessivamente altas ou 

baixas são inadequadas. Ambos os extremos são prejudiciais aos documentos. O 

ideal para a preservação do acervo é que o ambiente se mantenha com temperatura 

entre 20ºC e 22ºC e a umidade relativa entre 50% e 55%. Estas devem ser 

constantes. É essencial que o ambiente de acondicionamento do acervo não seja 

iluminado pela luz solar, principalmente se houver incidência direta no acervo. 

Entretanto é visto que a realidade das condições físicas e ambientais dos 

prédios é muito diferente da ideal. Se não for possível manter a temperatura 

ambiente e a umidade relativa constantes, é preferível mantê-las ao natural, sem 

interferência de aparelhos. Pois a variação dessas condições é mais prejudicial ao 

acervo do que as mesmas se manterem inadequadas, porém constantes. A sua 

variação acelera o processo de deterioração do acervo. Por essa razão deve haver o 

monitoramento. Ele é essencial para a descoberta rápida de variações de umidade e 

temperatura, pois quanto mais rápido for a normalização, menos danos os 

documentos sofrerão. 
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Também é necessário o monitoramento ambiental, o que inclui controle de 

pragas, da iluminação, monitoramento da umidade relativa do ar e da temperatura. 

Algumas atividades de conservação são: desinfestação, limpeza e 

alisamento. A desinfestação é eficientemente feita através da fumigação, onde a 

substância química empregada passa primeiro por testes para garantir a integridade 

do papel e de sua tinta. O produto é aplicado no documento à vácuo no interior de 

uma câmara.  

Porém, a fumigação é extremamente perigosa para os indivíduos, portanto 

deve-se atentar para a questão da biossegurança, como apresentado anteriormente. 

Neste sentido Beck inovou ao incorporar e trazer dos experimentos internacionais, a 

técnica da Anóxia para o Brasil no ínicio do século XXI que consiste no 

acondicionamento do documento em embalagem plástica própria fechada junto com 

um absorvedor de umidade e um absorvedor de oxigênio e junto com um indicador 

de oxigênio, que quando está com cor rosa sinaliza a condição anóxia. Além da 

exterminação dos insetos, essa técnica impede o desenvolvimento dos fungos 

existentes, mas não recupera a ação feita por eles. 

 A limpeza pode ser feita em uma instalação especial ou através de panos e 

escovas próprias para o tratamento do acervo e um aspirador de pó. O alisamento é 

feito em bandejas de aço inoxidável e exposição ao ar com forte percentagem de 

umidade (90% a 95%) e após esse procedimento são passados a ferro em máquina 

própria. Em casos de fragilidade o documento pode apenas ser submetido à pressão 

moderada em prensa manual. 

Em casos que não basta somente conservar o documento visto que o mesmo 

já entrou em processo de deterioração, é preciso restaurá-lo. Algumas das 

atividades de restauração são: banho de gelatina, uso de tecido, silking, laminação e 

laminação manual. Para a aplicação dos métodos é necessário conhecer bem o tipo 

de papel e a tinta empregada no mesmo.  

O banho de gelatina é um método manual que consiste na imersão do 

documento em banho de gelatina ou cola. O processo aumenta a resistência e não 

prejudica a visibilidade ou flexibilidade. Entretanto torna o documento suscetível à 

insetos e fungos. O processo com uso de tecido utiliza folhas de tecido fino 

aplicadas com pasta de amido. A durabilidade é aumentada, mas tem o mesmo 

contraponto do anterior devido ao uso de amido e prejudica a legibilidade e 
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flexibilidade. O silking utiliza tecido de grande durabilidade e também possui os 

mesmos problemas. 

O processo de laminação consiste em envolver o documento com folha de 

papel de seda e folha de acetato de celulose e após, submetê-lo à pressão média de 

7 a 8kg/cm e temperatura entre 145ºC e 155ºC em uma prensa hidráulica. Este 

método torna o documento imune ao ataque de fungos e insetos e garante a 

flexibilidade, legibilidade e as qualidades permanentes do papel. Dentre os 

apresentados é o método mais benéfico para o acervo. 

A laminação manual ou laminação com solvente é feita utilizando a matéria 

prima do processo de laminação mecanizado. Não é utilizado calor ou pressão, 

estes são substituídos por acetona. Quando este entra em contato com o acetato 

transforma-o em uma camada semiplástica que adere ao documento ao secar junto 

com o papel de seda. Além de tão benéfica quanto a anterior, é excelente para 

entidades que não podem contar com recursos financeiros para disponibilizar os 

equipamentos. 

A política de preservação regulamenta as atividades de conservação e 

restauração realizadas pela instituição. O plano de preservação deve primeiramente 

identificar suas prioridades, devendo inclusive conhecer o interesse do usuário para 

tal. Os documentos que devem receber tratamento em primeiro lugar são os de valor 

permanente que estão em estado mais crítico. O ideal é que posteriormente, o plano 

possa ser ampliado para todos os documentos que algum dia assumirão valor 

permanente. 

É ressaltado por Beck (1997, p. 17) que a preservação só tem sentido se 

vinculada ao acesso. O objetivo da preservação não é somente salvaguardar o 

documento em um órgão responsável e restringi-lo de contato com o usuário. Essa 

restrição existe porque muitos profissionais acreditam que o consulente irá danificar 

a estrutura física do documento, consequentemente fazem uma seleção do perfil da 

pessoa que deseja a disponibilidade do documento. Se atender aos requisitos 

poderá acessar; do contrário são criados diversos empecilhos. Geralmente são os 

pesquisadores que são permitidos, pois há uma crença de que por possuírem boa 

formação acadêmica tratam o documento devidamente. 

Para mudar este quadro é necessário interesse e empenho da instituição e do 

próprio profissional arquivista. Devem ser feitas campanhas para que o arquivo seja 

mais frequentado pelos cidadãos e para capacitá-los a manusear o documento. 
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Para a preservação dos documentos é muito importante a educação do 

usuário. De nada adianta se o documento recebe excelente tratamento pelos 

profissionais e é acondicionado de forma adequada se o consulente não toma os 

devidos cuidados para que ele se mantenha salvaguardado. 

 Estes cuidados são, por exemplo, manusear o documento de maneira que 

não abale a estrutura física do documento, manter distância de alimentos durante o 

processo e ter as mãos limpas quando o fizer. 

 A instituição deve adotar métodos que eduquem o usuário, inclusive o da 

idade corrente do documento, que é o funcionário da instituição de origem. 

 Para que todas estas atividades sejam postas em prática na instituição, é 

importante que sejam respaldadas através da política de arquivos, política de gestão 

documental e política de preservação. As políticas organizam e garantem a 

efetividade das atividades necessárias para a permanência da informação, a 

transparência das ações e o acesso, garantindo todos os direitos. 

Assim constata-se a importância da política de preservação em acervos 

arquivísticos e compreende-se sua interdisciplinaridade com a gestão de 

documentos e a garantia do acesso à informação. 

 

3.2 Dever do arquivista e o seu Código de Ética 

 

 A partir de Danilo Marcondes de Souza Filho (2007), doutor em Filosofia, 

infere-se que ética e moral são coisas diferentes. A moral é um valor que o indivíduo 

carrega baseado nas suas experiências de vida e cultura, diferente da ética, que é 

uma lei criada por uma sociedade, onde os cidadãos sujeitos a ela devem segui-la. 

Como é o caso de um código de ética profissional, que abrange um grupo específico 

de indivíduos. 

 Sobre o compromisso do profissional para com a sociedade Paulo Freire 

considera: 

 
Se a possibilidade de reflexão sobre si, sobre seu estar no mundo, 
associada indissoluvelmente à sua ação sobre o mundo, não existe no ser, 
seu estar no mundo se reduz a um não poder transpor os limites que lhe 
são impostos pelo próprio mundo, do que resulta que este ser não é capaz 
de compromisso. (FREIRE, 1981, p. 2). 
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 Significa dizer que se o indivíduo não identifica que suas ações refletem no 

mundo, invariavelmente não respeitará os limites impostos pelo próprio mundo, pela 

sociedade. Freire (1981, p. 2) ainda revela que o compromisso é verdadeiro quando 

é um ato corajoso. Sendo assim, é possível compreender que para seguir uma 

profissão é preciso ter coragem para se comprometer em fazer o bem de alguma 

forma para a sociedade e não desrespeitar a profissão escolhida. 

 O dever do arquivista pode ser encontrado no Código de Ética dos 

Arquivistas, que foi elaborado pela Seção de Associações Profissionais do Conselho 

Internacional de Arquivos (CIA), aprovado no XIII Congresso Internacional de 

Arquivos, realizado em 1996, na China. 

  
Um código de ética dos arquivistas tem por finalidade fornecer à profissão 

arquivística regras de conduta de alto nível. Ele deve sensibilizar os novos 

membros da profissão a essas regras, relembrar aos [...] experientes suas 

responsabilidades profissionais e inspirar ao público confiança na profissão. 

(CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS, 1996). 

 

 O arquivista deve manter a integridade tanto física quanto informacional do 

documento. Ele deve garantir que os testemunhos sejam imparciais, que não sejam 

manipulados. Também deve sustentar a sua organização inicial, que é todo o 

contexto de criação do conjunto documental e a sua relação. Esta ação também é 

considerada preservação da informação. 

Ainda que seja de suma importância a divulgação de ações da instituição e 

valores gastos por ela, é dever do arquivista equilibrar o acesso com o respeito às 

informações pessoais, que são privadas, como previsto na legislação, pois há uma 

linha tênue referente às informações como: salário do servidor, sua locação e 

telefone de trabalho. Também deve proporcionar sigilo aos outros casos previstos 

pela lei Nº 12527, como a segurança do estado e da sociedade. 

Excluindo estes casos a função final do arquivista e considerada a primordial 

do ponto de vista social é a de tornar a informação acessível para todos os 

cidadãos. O acesso à informação é direito de todos, pois é através da informação 

que o indivíduo adquire conhecimento sobre todos os seus direitos e deveres e 

sobre toda sua história e cultura. 

O acesso só é possível graças a todas as outras atividades realizadas pelo 

profissional, incluindo a preservação do documento arquivístico tanto através de 
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técnicas de conservação e restauração como através das atividades de gestão de 

documentos.  

Estas atividades garantem a existência do documento e da sua informação, e 

consequentemente garantem o acesso ao mesmo. As técnicas de conservação são 

aplicadas desde a criação do documento até a sua fase permanente e durante a 

mesma. 

A importância da política de preservação é envolver todos os funcionários da 

instituição, além dos próprios arquivistas, e abranger todas as fases dos documentos 

arquivísticos para que os mesmos estejam bem amparados desde o início do seu 

ciclo vital. É de extrema importância que se mantenham organizados e sejam 

preservadas sua ordem original e proveniência. Qualquer mudança nesses quesitos 

pode ser catastrófica para a instituição ou para a sociedade, visto que o documento 

pode nunca ser encontrado e prejudicar todo um conjunto documental, inclusive 

devido a toda demanda de trabalho do arquivista. 

A política de preservação garante as atividades de conservação e restauração 

que a instituição tem capacidade de realizar dentro da realidade vivida por ela. Estas 

atividades são essenciais para prolongar a vida útil do suporte físico do documento 

permanente, já que ele não pode ser substituído por uma cópia ou digitalização. 

Inclusive é bom evitar a criação de documentos somente no ambiente eletrônico já 

que os mesmos não possuem respaldo legal e são imensamente frágeis devido a 

mudanças de software e possibilidades de incapacidade de acesso. 

A política de preservação garante acima de tudo a função principal do 

arquivista, que é proporcionar o acesso aos documentos e ao seu conteúdo 

informacional. Assegura que seja cumprido o que regulamenta a lei Nº 12527, que é 

o acesso de todo cidadão aos documentos não classificados como sigilosos, 

propagando sabedoria, conhecimento e senso comum. 

 

4 O ensino de preservação no curso de Arquivologia da UFF estimula o campo 

da conservação e consequentemente a Lei Nº 12527? 

 

Neste capítulo será apresentada a Lei Nº 12527/2011, que é a Lei de Acesso 

à Informação, e posteriormente será abordado o ensino de preservação no curso de 

Arquivologia e avaliado se o ensino de preservação na UFF a estimula, através de 
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uma pesquisa qualitativa, que além de mensurar relaciona os dados com a realidade 

da pesquisa, ou seja, será interpretada pelos pesquisadores. 

A análise foi realizada através da comparação entre questionários (ANEXO A 

e ANEXO B) aplicados em dois momentos da disciplina no 1º semestre de 2014: no 

início e no final da mesma. As perguntas dos questionários foram elaboradas para 

que os alunos pudessem responder a nível qualitativo. Deste modo o questionário 

ficou o mais objetivo possível para que as respostas sejam convertidas em dados 

estatísticos e o resultado represente a realidade da qualidade do ensino. 

 

4.1 A Lei Nº 12527/2011 

 

 Antes de ser aprovada a Lei Nº 12527 não havia nenhuma lei que 

regulamentasse o acesso à informação e que especificasse sobre como seria esse 

acesso. Havia leis e decretos que abordavam o assunto de maneira superficial. Esse 

fato não deixava muito claro sobre como acessar a informação e não tratava sobre 

prazo para acesso, permitindo à instituição adiar este acesso indefinidamente. 

Dessa maneira, o tema deixou de ser apenas citado para ser de fato regulamentado. 

 A Lei Nº 12527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI), 

surgiu com o intuito de tornar transparente toda a ação governamental, facilitar o 

acesso à informação por qualquer cidadão e tornar o sigilo exceção. 

 As informações de divulgação obrigatória pelas instituições públicas em sítios 

eletrônicos oficiais, sem ser preciso realizar solicitação, encontram-se no artigo 8º e 

são: 

 

I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e 
telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público; 
II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos 
financeiros; 
III - registros das despesas; 
IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os 
respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; 
V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e 
obras de órgãos e entidades; e 
VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade (BRASIL, 2011) 

 

 Para o cumprimento desta exigência é preciso que a instituição tenha uma 

política de arquivos, política de gestão documental e política de preservação 

documental. 
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 As informações passíveis de classificação de sigilo pelo poder público são as 

que o acesso ameace a segurança do Estado e da sociedade. Os prazos máximos 

de restrição de acesso são, a partir da data de produção: “I – ultrassecreta: 25 (vinte 

e cinco) anos; II – secreta: 15 (quinze) anos; e III – reservada: 5 (cinco) anos.” 

(BRASIL, 2011). Após o cumprimento do prazo máximo estas informações serão de 

acesso público. O prazo ainda pode ser prorrogado, como expõe o Art. 47 do 

Decreto Nº 7724/2012: 

 

IV - prorrogar por uma única vez, e por período determinado não superior a 
vinte e cinco anos, o prazo de sigilo de informação classificada no grau 
ultrassecreto, enquanto seu acesso ou divulgação puder ocasionar ameaça 
externa à soberania nacional, à integridade do território nacional ou grave 
risco às relações internacionais do País, limitado ao máximo de cinquenta 
anos o prazo total da classificação. 
 

 Quando é realizada a classificação da informação em algum grau de sigilo é 

obrigatório especificar as razões de sua classificação. Deverá ser utilizado o critério 

menos restritivo possível. 

Além destas, a informação pessoal também é passível de classificação. A 

partir da sua data de produção conta-se o prazo de 100 (cem) anos de sigilo. A 

informação pessoal pode ser acessada quando há autorização do responsável pela 

mesma, ou seja, o próprio indivíduo ou, no caso de incapacidade do mesmo, parente 

responsável. 

 Há uma discussão acerca do sigilo da informação pessoal e da 

obrigatoriedade da instituição de divulgar seus gastos, incluindo gasto de pessoal 

(salário). Pois a informação salarial sempre foi considerada extremamente pessoal e 

agora é preciso propagá-la em sítio eletrônico para o acesso de todos, o que pode 

até mesmo ser prejudicial para o funcionário, visto que ele fica exposto à ação de 

indivíduos mal intencionados. Assim cria-se uma questão sobre esse assunto. Se 

não seria possível difundir essa informação de outra maneira que não expusesse 

tanto o servidor público. 

 Qualquer indivíduo pode realizar o pedido de informação desde que 

identifique-se e especifique a informação desejada. O acesso à mesma pode ser 

imediato ou feito em até 20 dias quando a informação não estiver disponível. O 

prazo pode ser prorrogado por mais 10 dias diante de justificativa da instituição. Se a 

mesma não possuir a informação desejada é obrigatório que encaminhe o indivíduo 
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para a instituição que a possua, caso tenha conhecimento, ou declare 

desconhecimento da informação. No caso do acesso ser negado total ou 

parcialmente, deverá ser indicada uma justificativa. Quando houver a negativa ou 

ausência de resposta, o requerente poderá apresentar recurso no prazo de dez dias 

após ciência da decisão à autoridade superior, que deverá apreciá-la no prazo de 

cinco dias após recebimento. 

 A Lei denomina a divulgação da informação independente de solicitação 

como “transparência ativa” e a resposta ao indivíduo quando solicitada a informação 

de “transparência passiva”. O propósito da LAI é regulamentar o acesso, tornando-o 

obrigatório em toda instituição para qualquer indivíduo que solicitar ter acesso à 

informação desde que não sigilosa. Ela visa tornar o sigilo raro e limitado. Nenhum 

documento poderá ser sigiloso sem justificativa e por tempo indeterminado. 

 A Lei trata também da proteção da informação, da informação sigilosa e da 

informação pessoal. Compreende-se que a proteção da informação é para preservar 

o suporte onde a mesma se encontra, ou transferi-la para outro suporte. Deve-se 

manter a informação sempre acessível e íntegra. Quanta à proteção da informação 

de caráter sigiloso significa dizer que é a soma dessa preservação com a 

obrigatoriedade do acesso só ser permitido aos funcionários indispensáveis para o 

acontecimento daquela ação e para a preservação do documento. 

É visto que além dos esforços informáticos para divulgar tais informações em 

sítios oficiais é preciso que a informação esteja preservada em diversos níveis. Só 

desta maneira é possível que os próprios funcionários tenham acesso às 

informações e consequentemente possam disponibilizá-la para o público. 

Fica clara a interdependência da preservação da informação e do acesso à 

mesma. 

 

4.2 O ensino de preservação no curso de Arquivologia 

 

A criação do curso de Arquivologia em universidades brasileiras, incluindo a 

aprovação de um currículo mínimo, se deu em 1974 iniciando na Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Com a ampliação do curso para 

diversas instituições de ensino superior Jardim (1999) aponta para a ciência 

arquivística: “não sendo mais considerada "ciência auxiliar" da História ou da 

Administração, a tendência da Arquivologia como uma disciplina 
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autônoma acentua a sua interação com outros campos do conhecimento”. O campo 

epistemológico da conservação é a área do conhecimento que vem sendo 

aprofundada ao longo deste estudo considerando sua interação com a arquivologia. 

De acordo com Beck o nível do ensino de preservação utilizado nas 

faculdades do curso de Arquivologia no Brasil é o da: 

 

Formação de equipes em bibliotecas e arquivos, que vão das aplicações 
rotineiras às atividades gerenciais de preservação como parte do seu 
trabalho diário, até as necessidades especializadas daqueles que têm que 
organizar e operar programas de preservação. (Clements et al, 1989, p. 3 
apud BECK, 2006, p. 55). 

 

 Este nível foi apresentado pela UNESCO em 1989 juntamente com outros 

que não serão apresentados neste estudo por se tratarem do ensino de preservação 

para especialização. O nível citado trata justamente da implantação e administração 

da política de preservação, e consequentemente da fiscalização das atividades de 

conservação e restauração. 

 É preciso que haja capacitação profissional para unir a realidade vivida pela 

instituição com a necessidade de tratamento dos documentos que estão sob guarda 

da mesma. Desse modo será possível desenvolver e aplicar uma política de 

preservação adequada à situação dos documentos e que a entidade seja capaz de 

manter. 

 

[...] Estudo RAMP "Review of training needs in preservation and 
conservation" [...] forneceu importantes subsídios à formação de grupos de 
estudo e comitês de formação profissional dentro da IFLA e do CIA, que 
resultaram na formulação de currículos básicos e desencadearam uma 
produção sistemática dirigida à preservação documental. (BECK, 2006, p. 
57). 

 

 Foram realizadas pesquisas na década de 90 nos EUA e Canadá para a 

melhora do ensino acadêmico e foi vista a necessidade de capacitar os profissionais 

dos cursos da área da informação para empregar a política de preservação nas 

possíveis instituições e inclusive percebeu-se a necessidade de ultrapassar os 

suportes físicos, visando a acompanhar as novas tecnologias e consequentemente 

os suportes eletrônicos. 

 Beck (2006, p. 58) cita características apresentadas por Petigree e Durrance 

(2001, p.170) que devem ser aplicadas no currículo dos profissionais. Uma das 

características é: “uma maior flexibilidade na oferta de programas e a emergência de 
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um currículo mais direcionado ao usuário”. Torna-se evidente que o objetivo final da 

preservação da informação é tornar possível e recorrente o acesso dos cidadãos. Se 

esta não for desempenhada de nada adiantará a preservação do suporte 

informacional. 

De acordo com pesquisas bibliográficas e de campo, desde que o curso de 

graduação em Arquivologia foi criado na Universidade Federal Fluminense em 1978 

a temática referida é tratada em uma única disciplina obrigatória, anteriormente 

denominada Conservação e Restauração de Documentos. Atualmente, o assunto é 

apresentado aos alunos denominando-se Preservação e Conservação em Acervos 

Documentais ainda como disciplina obrigatória. Por mais que tenha ocorrido 

reformulação no currículo continua havendo somente uma matéria a tratar 

especificamente do objeto de estudo abordado. Sendo pouco o aprofundamento. 

Na Universidade Federal Fluminense a disciplina é ministrada para dois 

cursos concomitantemente, o de arquivologia e o de biblioteconomia. Para realizar a 

avaliação do aprendizado desta disciplina foi considerada somente a parte da turma 

que pertence ao curso de arquivologia. 

 

4.3 Avaliação do ensino de preservação na UFF 

 

 Para a avaliação do ensino da disciplina de Preservação e Conservação em 

Acervos Documentais no curso de Arquivologia na UFF foram aplicados dois 

questionários durante o 1º semestre de 2014, um no início e outro no final. Com a 

coleta de dados e os gráficos gerados, é possível analisar a evolução da 

compreensão dos alunos sobre a disciplina e a sua importância para a prática do 

profissional em instituições arquivísticas. 

Foi realizada uma análise de conteúdo, que é uma técnica que busca 

expressar um significado e um sentido, baseada em Romeu Gomes (2012), mestre 

em Educação, que trata de três etapas: pré-análise, exploração do material e síntese 

interpretativa. A primeira etapa busca a visão de conjunto, a apreensão das 

particularidades do material, a elaboração de pressupostos iniciais, escolher as 

formas de classificação, identificar os conceitos teóricos que subsidiarão a análise. A 

segunda etapa é feita através da: distribuição de trechos pelo esquema da 

classificação inicial, leitura dialogando com as partes do texto, identificação através 

das inferências (núcleos de sentido), diálogo dos núcleos com as hipóteses 
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(pressupostos), análise dos grupos de pesquisa, reagrupamento das partes do texto 

por temas e finalmente as reflexões e comentários sobre cada agrupamento de 

dados. A terceira etapa tratará dos resultados encontrados ao longo da pesquisa. 

O questionário possui dez questões, no qual sete questões são objetivas e 

foram separadas em categorias para realizar a avaliação. A última questão é 

composta por três opções onde todas podem ser assinaladas pelos alunos visto que 

uma não anula a outra. Sobre a categorização, Gomes cita Bardin, professora de 

Psicologia na Universidade de Paris: 

  
Uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, 
por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero 
(analogia), com critérios previamente definidos. As categorias são rubricas 
ou classe, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de registro) 
sob um título genérico”. (BARDIN, 1979, p. 117, apud GOMES, 2012, p. 88). 

 

As questões de número um e oito são discursivas e foi utilizado um método 

de repetições de palavras para avaliar as respostas dos alunos. A primeira questão 

trata da percepção dos alunos sobre preservação e a oitava questão trata dos 

conceitos de preservação, conservação e restauração. 

A seguir, os gráficos referentes às questões objetivas divididas em categorias 

e as comparações entre a concepção dos alunos antes de cursarem a disciplina e 

ao término desta. 

 

  Gráfico 1 – Conhecimento da Temática – 1º Questionário 

 
Fonte: Tabelas geradas a partir das respostas dos 
questionários 
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  Gráfico 2 – Conhecimento da Temática – 2º Questionário 

 
Fonte: Tabelas geradas a partir das respostas dos 
questionários 

 

Pode ser visto que no início do semestre não foi apresentado 

desconhecimento total sobre “preservação”, porém apenas uma pequena parcela da 

turma apresentou algum contato com o tema. Ao longo do semestre esse percentual 

aumentou 23%, sendo evidente o despertar do interesse de quase metade da turma 

no assunto. 

 

Gráfico 3 – Contato com profissional da área – 1º Questionário 

 
Fonte: Tabelas geradas a partir das respostas dos 
questionários 
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Gráfico 4 – Contato com profissional da área – 2º Questionário 

 
Fonte: Tabelas geradas a partir das respostas dos 
questionários 

 

Esta categoria é considerada mais complexa para a avaliação devido à 

dependência das oportunidades de estágios para os alunos. De acordo com os 

gráficos os alunos que não tiveram prática profissional em conservação no início do 

semestre se mantiveram sem prática no final do mesmo. A minoria dos alunos já 

teve oportunidade de atuar em conservação demonstrando assim contato com a 

área. 

 

Gráfico 5 – Relevância da formação inicial em conservação – 1º Questionário 

 
Fonte: Tabelas geradas a partir das respostas dos 
questionários 
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Gráfico 6 – Relevância da formação inicial em conservação – 2º Questionário 

 
Fonte: Tabelas geradas a partir das respostas dos 
questionários 

 

É unânime a compreensão dos alunos sobre a importância de uma formação 

inicial em conservação. Esta formação não irá proporcionar ao mercado de trabalho 

arquivistas aptos a atuar diretamente em conservação, mas irá capacitar um 

profissional conhecedor do tema e que compreende a necessidade de ser 

implantada uma política de preservação e as ações de conservação para evitar ao 

máximo a restauração. 

 

Gráfico 7 – Intenção em se especializar – 1º Questionário 

 
Fonte: Tabelas geradas a partir das respostas dos 
questionários 
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Gráfico 8 – Intenção em se especializar – 2º Questionário 

 
Fonte: Tabelas geradas a partir das respostas dos 
questionários 

 

No início do semestre é evidenciado que poucos alunos se interessavam na 

especialização em conservação para atuação em arquivos. Ao fim do semestre essa 

porcentagem de interesse aumentou para pouco mais da metade da turma. 

Percebe-se o impacto que a disciplina causou nos alunos, mostrando inclusive sua 

importância para os arquivos. 

 

Gráfico 9 – Regulamentação da profissão de conservador – 1º Questionário 

 
Fonte: Tabelas geradas a partir das respostas dos 
questionários 
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Gráfico 10 – Regulamentação da profissão de conservador – 2º Questionário 

 
Fonte: Tabelas geradas a partir das respostas dos 
questionários 

 

A profissão do conservador não possui regulamentação, ou seja, não é 

preciso obter diploma para atuar na área. Por esta razão houve uma grande 

movimentação nas redes sociais e no governo para aprovar a referida lei, porém 

sofreu fortes críticas impossibilitando a sua aprovação. pois ao mesmo tempo que 

exige o profissionalismo, a formação com competências e habilidades do 

profissional, realiza o movimento de restringir o campo epistemológico4. Entretanto, 

o fato de não haver a regulamentação possibilita que pessoas com pouca 

experiência atuem em instituições, podendo causar a aceleração da degradação do 

acervo. É visto segundo os gráficos que no início do semestre os alunos pensavam 

ser necessário regulamentar a profissão de conservador, mas ao final do semestre é 

visto que 9% mudou de opinião. Ainda que uma pequena parcela compreenda que 

não é preciso aprofundar o assunto para a atuação, a maioria compreende que é 

importante que se regulamente a profissão para que somente pessoal qualificado 

atue em projetos de conservação de entidades. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 http://www.abracor.com.br/ 
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Gráfico 11 – Prática de conservação em suporte físico – 1º Questionário 

 
Fonte: Tabelas geradas a partir das respostas dos 
questionários 
 

Gráfico 12 – Prática de conservação em suporte físico – 2º Questionário 

 
Fonte: Tabelas geradas a partir das respostas dos 
questionários 

 

Esta categoria se refere à prática da conservação e restauração em suportes 

físicos dentro do instituto de nível superior. Quer dizer que a faculdade deveria 

proporcionar um laboratório onde fosse possível praticar estas técnicas para maior 

contato do aluno com a área. Não há este ambiente no momento e todos os alunos 

concordam que deveria haver. 

 

 

 

 

 



50 

Gráfico 13 – Prática de conservação em suporte digital – 1º Questionário 

 
Fonte: Tabelas geradas a partir das respostas dos 
questionários 

 

Gráfico 14 – Prática de conservação em suporte digital – 2º Questionário 

 
Fonte: Tabelas geradas a partir das respostas dos 

questionários 

 

O primeiro gráfico desta categoria demonstra que mais da metade da turma, 

no início do semestre, já considerava importante haver prática em conservação de 

suportes digitais. Já no final do semestre é vista que a totalidade da turma acredita 

ser importante tratar também os suportes digitais. Vista a expansão da tecnologia 

para a área aquivística, o que abrange inúmeros documentos de diversas 

instituições. 
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Gráfico 15 – Interface do arquivista com a conservação – 1º Questionário 

 
Fonte: Tabelas geradas a partir das respostas dos 
questionários 

 

Gráfico 16 – Interface do arquivista com a conservação – 2º Questionário 

 
Fonte: Tabelas geradas a partir das respostas dos 
questionários 

 

Esta categoria se refere a três opções de outros métodos que os alunos 

pensam ser úteis para aprimorar o ensino de preservação, conservação e 

restauração e consequentemente para uma melhor capacitação do profissional de 

arquivologia. No início do semestre a terceira opção, que aborda a existência de 

cursos de especialização em parcerias com instituições renomadas, foi eleita por 

mais da metade da turma como um dos métodos de aprofundamento na área. A 

segunda opção, que aborda o curso de extensão/curso livre de férias, apresentava 

somente 6% no início do semestre, enquanto a primeira opção, que é o aumento de 

disciplinas interdisciplinares apresentava 35%. No final do semestre percebe-se o 



52 

aumento de interesse na segunda e terceira opções, enquanto o primeiro método 

diminuiu 12% em relação ao início do semestre. 

Abaixo seguem os gráficos referentes às questões discursivas e as 

comparações entre o conhecimento dos alunos antes de cursarem a disciplina e ao 

término da mesma. 

 

Gráfico 17 – Compreensão sobre preservar – 1º Questionário 

 
Fonte: Tabelas geradas a partir das respostas dos questionários 

 

Gráfico 18 – Compreensão sobre preservar – 2º Questionário 

 
Fonte: Tabelas geradas a partir das respostas dos questionários 

 

 De acordo com os gráficos percebe-se uma expansão da compreensão dos 

alunos em relação à preservação ao término da disciplina. No primeiro gráfico é 

possível perceber a concordância geral de que preservação é um tratamento. O 
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tratamento por si só representa ações, técnicas e métodos, ainda que tenha sido 

mencionado o tratamento através de políticas da instituição. No segundo gráfico 

somente 9% considera que preservação é uma política preventiva que a instituição 

possui para garantir a integridade de documentos. Porém, é visível a compreensão 

de permanência da informação, seja através da proteção, seja evitando a 

degradação ou prolongando a vida útil. Todas estas opções possuem o sentido de 

permanência da informação. Ainda nota-se a relação que os alunos fazem de 

preservação com acesso, legitimando sua interdependência. 

 Embora em ambos os momentos haja ausência de resposta para esta 

questão, percebe-se a redução deste acontecimento. 

 

Gráfico 19 – Conceito de Preservação – 1º Questionário 

 

Fonte: Tabelas geradas a partir das respostas dos questionários 

 

Gráfico 20 – Conceito de Preservação – 2º Questionário 
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Fonte: Tabelas geradas a partir das respostas dos questionários 

 

 No início do semestre foram constatados apenas quatro grupos de respostas 

em relação ao conceito de preservação, enquanto no final do semestre foram cinco. 

O primeiro gráfico aponta a maioria das respostas voltadas para o planejamento de 

conservação do acervo. Como já visto, o planejamento pode ser considerado plano 

e consequentemente política da instituição, já que planejamento não constitui ações. 

O segundo maior percentual de respostas refere-se à política de tratamento, ou seja, 

é por escrito a que tratamento o acervo deve ser submetido. Há ainda as opções de 

administração e impedimento da degradação, porém não é visto de que maneira 

isso será feito. 

 No final do semestre pode-se agrupar três grupos de respostas: política de 

tratamento, planejamento preventivo e política preventiva. Ainda que não tenham 

sido usadas as mesmas palavras, compreende-se que todos os grupos possuem a 

mesma ideia por não se referirem em momento algum a ações. O agrupamento 

destas respostas constitui 54% dos entrevistados. Assim, ainda há 37% referindo-se 

ao tratamento do acervo e 9% refere-se à proteção do patrimônio. Esta última 

mantém-se abrangente, não especificando de que maneira será feita esta proteção. 

 

Gráfico 21 – Conceito de Conservação – 1º Questionário 

 

Fonte: Tabelas geradas a partir das respostas dos questionários 
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Gráfico 22 – Conceito de Conservação – 2º Questionário 

 
Fonte: Tabelas geradas a partir das respostas dos questionários 

 

 No primeiro gráfico, percebe-se que a maioria dos entrevistados aponta 

conservação como uma técnica para preservar o documento. Ou seja, é uma ação 

para manter a integridade deste. O grupo que aborda sobre a garantia da 

integridade do acervo não especifica de que maneira esta será garantida. Enquanto 

que a resposta “acondicionar em ambiente adequado” é uma das ações da 

conservação. 

 Em relação ao segundo gráfico percebe-se que não há mais ausência de 

resposta. Enquanto 55% dos entrevistados concordam que conservação é uma 

técnica preventiva de degradação, 9% acreditam tratar-se de uma técnica de 

controle de degradação. Como já visto, é possível inferir que estes dois grupos 

abordam corretamente o conceito de conservação, dado que a técnica anóxia, por 

exemplo, é um método de conservação que controla a ação de fungos, cessando a 

degradação, mas não a retrocedendo. Porém, neste caso a resposta poderia ser 

mais abrangente para envolver os dois casos. Há de se perceber que 27% ainda 

confunde conservação com restauração e 9% confunde os estudos com as técnicas. 
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Gráfico 23 – Conceito de Restauração – 1º Questionário 

 
Fonte: Tabelas geradas a partir das respostas dos questionários 

 

Gráfico 24 – Conceito de Restauração – 2º Questionário 

 
Fonte: Tabelas geradas a partir das respostas dos questionários 

 

 No primeiro gráfico constata-se ainda a ausência de resposta e uma categoria 

não muito específica, que é: preservar a estrutura informacional. Nota-se que a 

maioria da turma concordou que restauração é o ato de reparar danos que os 

documentos sofreram. 

 Ao final do semestre é possível perceber que 64% dos entrevistados afirmam 

que restauração é uma técnica para reparar os danos, enquanto 27% afirma se 

tratar do resgate da originalidade física. Ainda que não tenha sido dito com as 

mesmas palavras, ambos se referem à mesma ideia de resgatar o estado físico 

original do documento. Ou seja, aplicar uma técnica no objeto que foi modificado 
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pela degradação. E 9% menciona “informação”, embora não especifique de que 

maneira a mesma será mantida.  

 Como visto diante das comparações realizadas entre o início e o fim do 

semestre percebe-se o aumento de interesse dos alunos em relação à disciplina e o 

aumento do conhecimento em relação aos conceitos e a capacidade de cruzar 

funções arquivísticas, como o acesso e a conservação. 

Podemos averiguar também uma discordância da necessidade de 

regulamentação da profissão do conservador. Em relação a este fato acreditamos 

que a conservação seja uma área interdisciplinar com diversos outros campos do 

saber, como já apresentado. Desse modo, ainda que seja regulamentada, por haver 

pontos tão específicos a serem tratados durante o seu aprendizado, ela não será 

restringida visto a necessidade de caminhar junto com as suas áreas 

interdisciplinares. 

 

5 Conclusão 

 

Conforme Minayo (2012) a metodologia de pesquisa é o caminho percorrido 

pelo investigador, é a trajetória do pensamento e a prática exercida no mundo real. 

Minayo (2012, p.15) citando Lênin afirma que “o método é a alma da teoria”, isto é a 

metodologia é mais do que simples técnicas, mas procedimentos e abordagens para 

alcançar as hipóteses levantadas durante o inicio da investigação. Neste sentido a 

pesquisa acadêmica vincula a reflexão, a partir do embasamento teórico, vinculado 

com ação da realidade. Minayo (2012, p.16) aponta que “nada pode ser 

intelectualmente um problema se não tiver sido, em primeiro lugar, um problema da 

vida prática”.5 Ou seja, toda a pesquisa se deu de acordo com a necessidade de 

avaliar o ensino da disciplina e despertar o interesse dos alunos para o campo 

epistemológico da conservação visando a melhor formação e capacitação do 

profissional arquivista. 

Inferimos diante do exposto em todos os três capítulos a relevância de maior 

investimento dentro das Políticas de Cultura do Governo Federal, no que tange a 

Política de Preservação dos Documentos Arquivísticos, signos da identidade e 

                                                             
5
 A metodologia da pesquisa por Maria Cecília de Souza Minayo, doutora em Saúde Pública e mestre em 

Antropologia Social, foi abordada durante a orientação por Marcela Maria Freire Sanches, mestre em Memória 

Social. 
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memória da sociedade brasileira, e das Universidades que oferecem o curso de 

graduação em Arquivologia. No sentido de formar profissionais críticos diante da 

necessidade de possuírem um conteúdo mínimo sobre as noções de Política de 

Preservação, práticas de conservação e restauro, de praticarem uma conservação 

preventiva e buscarem consultores externos quando for necessário (ausência do 

profissional restaurador, por exemplo). 

Consideramos que ainda há a necessidade de maior pesquisa acadêmica 

para que os autores do campo epistemológico da conservação entrem em consenso 

em relação aos conceitos utilizados para descrever cada termo da área e se tornar 

possível a diferenciação entre os termos. Assim, deve ser estipulada uma 

terminologia específica a fim de evitar confusões e ambiguidade de compreensão e 

proporcionar o melhor ensino da disciplina. 

Também foi observada a interdisciplinaridade entre Arquivologia e 

Conservação e a interdependência da Preservação com a Gestão de Documentos e 

o acesso dos cidadãos aos arquivos. Dessa maneira compreende-se a necessidade 

irrefutável dos profissionais de arquivologia possuírem bom conhecimento no campo 

epistemológico da conservação. 

 De acordo com a pesquisa é perceptível que os alunos da disciplina de 

Preservação e Conservação em Acervos Documentais possuem compreensão da 

ligação de preservação com acesso. Porém, esta característica ainda foi 

apresentada pela minoria dos entrevistados. Também é possível perceber a 

expansão do conhecimento dos alunos em relação ao conteúdo apresentado 

durante a disciplina. 

Conforme evidenciado pela pesquisa, ao final da disciplina a maioria dos 

alunos não considerou a opção de haver outras disciplinas que tratem o tema, 

deduzindo que o conteúdo apresentado durante o semestre é satisfatório e para 

melhorar a qualidade do aprendizado é necessário o aprofundamento através de 

outras atividades. 

Os alunos são capacitados a elaborar uma Política de Preservação adequada 

para a entidade em questão levando em consideração seus objetivos, suas 

dificuldades e suas possibilidades. Por outro lado percebe-se a falta de preparo dos 

alunos em relação à conservação e restauração, considerando a ausência de 

experiência/prática com técnicas tanto no suporte físico quanto no digital. Este fato 

pode ser prejudicial até mesmo para a criação e aplicação de uma Política de 
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Preservação, visto que o profissional pode levar em consideração aplicar 

determinadas técnicas intangíveis para a instituição e não atentar para alternativas 

mais viáveis. Para minimizar esta questão, são promovidas gratuitamente, durante o 

semestre, visitas técnicas a laboratórios de Conservação e Restauro, como o do 

Museu Histórico Militar do Forte de Copacabana, além de oficinas realizadas em 

sala de aula. Estas ações têm o intuito de minimizar as lacunas da ausência física 

do laboratório de Conservação que a universidade deveria oferecer, devido 

principalmente a política do REUNI, de expandir o ensino superior, com mais vagas 

para acesso a universidade. Mas acesso deve conjugar com qualidade de ensino, 

também, pois teremos um processo de formação superior com uma qualidade 

insatisfatória para o mercado de trabalho. 

O foco do ensino de preservação documental na Universidade Federal 

Fluminense é o documento físico, enquanto o digital ainda está sendo deixado de 

lado nas salas de aula. É preciso maior atenção aos documentos eletrônicos devido 

à sua fragilidade informacional. Como estes são digitais há maior possibilidade de 

alterar os originais e consequentemente deturpar a informação contida neles. Há 

também o, já exposto, perigo de perda de informação devido a mudanças de 

software. Sendo assim, é de extrema importância que a universidade disponibilize 

um laboratório para a prática de conservação em documentos digitais. 

 Observada a importância do documento digital, de meios para preservar a sua 

informação e torná-la passível de consulta por mais tempo é necessário que haja 

também por parte do ensino superior de arquivologia um empenho maior em abordar 

este tema em sala de aula. 

 Ainda é preciso ampliar a visão do aluno para a interdependência da 

conservação e do acesso. Ambos estão ligados, pois a conservação visa manter o 

documento arquivístico e consequentemente seu conteúdo informacional. Somente 

dessa maneira será possível o acesso à informação. 

Diante disso, concluímos que o ideal é que o arquivista também ocupe a área 

de preservação, conservação e restauração, para uma melhor atuação nos arquivos. 

É primordial que seja de interesse do profissional arquivista especializar-se na área 

de conservação. Pois ainda que a universidade proporcione uma disciplina de 

preservação, a mesma não será tratada com as especificidades necessárias para 

atuar em conservação e restauro nos arquivos. Para aplicar técnicas adequadas no 

acervo arquivístico com o mínimo possível de intervenção, mantendo sua 
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originalidade e respeitando a realidade vivida por cada instituição, é necessário que 

o profissional seja um especialista em arquivo e em conservação, como é o caso de 

Ozana Hannesch que fez faculdade de Arquivologia na UFF e se especializou, 

sendo hoje chefe do Laboratório de Papel no MAST. 

Somente o profissional arquivista terá o conhecimento necessário para 

realizar a Gestão de Documentos e envolver a instituição na missão de manter o 

acervo acessível para a própria e para os cidadãos. Sem preservação não há gestão 

e vice-versa, e consequentemente não há acesso. O acesso à informação é 

traduzido como a disseminação do conhecimento, que é a função principal do 

arquivista para a sociedade. 
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ANEXO A – 1º Questionário para avaliar se o ensino de preservação no curso de 

arquivologia da UFF estimula o campo da conservação 

 

Avaliação do conhecimento de preservação antes do fim da disciplina 

 

1. Qual é a sua compreensão sobre preservar? 

 

 

 

 

2. Já assistiu alguma palestra sobre o assunto? 

SIM    NÃO 

 

3. Já teve experiência profissional com o uso de técnicas de conservação? 

SIM    NÃO 

 

4. Acredita que é importante ter uma formação inicial sobre conservação para 

atuar em arquivos? 

SIM    NÃO 

 

5. Tem o intuito de se especializar na área? 

SIM    NÃO 

 

6. A profissão do conservador não é regulamentada. Acredita que esta profissão 

deveria possuir regulamentação? 

SIM    NÃO 

 

7. A faculdade deveria proporcionar um laboratório onde fosse possível praticar 

o que é aprendido em sala de aula? 

SIM    NÃO 
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8. Descreva com as suas palavras o que significa cada um dos conceitos 

abaixo: 

• Preservação – 

 

 

 

• Conservação –  

 

 

 

• Restauração –  

 

 

 

9. Deveria haver prática abrangendo a conservação dos documentos digitais? 

SIM    NÃO 

 

10. Dentre as alternativas abaixo, quais acredita ser essenciais para realizar a 

interdisciplinaridade entre o profissional de arquivo e a profissão de 

conservação? 

I. ( ) Maior número de disciplinas interdisciplinares entre Arquivologia e 

Preservação. 

II. (  ) Curso de extensão/curso livre de férias 

III. (  ) Curso de especialização em parceria com instituições renomadas na 

área. 
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ANEXO B – 2º Questionário para avaliar se o ensino de preservação no curso de 

arquivologia da UFF estimula o campo da conservação 

 

Avaliação do aprendizado de preservação após conclusão da disciplina preservação 

em conjuntos documentais 

 

1. Qual é a sua compreensão sobre preservar? 

 

 

 

 

2. Já assistiu alguma palestra sobre o assunto? 

SIM    NÃO 

 

3. Já teve experiência profissional com o uso de técnicas de conservação? 

SIM    NÃO 

 

4. Acredita que é importante ter uma formação inicial sobre conservação para 

atuar em arquivos? 

SIM    NÃO 

 

5. Tem o intuito de se especializar na área? 

SIM    NÃO 

 

6. A profissão do conservador não é regulamentada. Acredita que esta profissão 

deveria possuir regulamentação? 

SIM    NÃO 

 

7. A faculdade deveria proporcionar um laboratório onde fosse possível praticar 

o que é aprendido em sala de aula? 

SIM    NÃO 
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8. Descreva com as suas palavras o que significa cada um dos conceitos 

abaixo: 

• Preservação – 

 

 

 

• Conservação –  

 

 

 

• Restauração –  

 

 

 

9. Deveria haver prática abrangendo a conservação dos documentos digitais? 

SIM    NÃO 

 

10. Dentre as alternativas abaixo, quais acredita ser essenciais para realizar a 

interdisciplinaridade entre o profissional de arquivo e a profissão de 

conservação? 

I. ( ) Maior número de disciplinas interdisciplinares entre Arquivologia e 

Preservação. 

II. (  ) Curso de extensão/curso livre de férias 

III. (  ) Curso de especialização em parceria com instituições renomadas na área. 

 
 

  


