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Epígrafe

São apresentadas noções de preservação, conservação e restauração de documentos, tendo em vista a
fundamentação de programas permanentes de gestão de acervos de guarda permanente. É ressaltada a
importância de efetuar o planejamento estratégico plurianual da unidade arquivística, com destaque para os
tópicos: disponibilidade de recursos (orçamentário-financeiro e materiais), formação de equipes
multiprofissionais, programas permanentes de reeducação e conscientização do usuário sobre a
responsabilidade de todos quando se trata da conservação dos acervos. “É preciso conservar para não
restaurar”.
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Declaração Universal dos Direitos Humanos

A então primeira-dama dos EUA Eleanor Roosevelt segura o texto da Declaração dos Direitos Humanos, em
1948 (Foto: Reprodução/Wikimedia Commons)

“No dia 10 de dezembro de 1948, 58 Estados membros da Assembléia Geral da ONU
assinaram, em Paris, um documento que marcaria a história dos direitos humanos no
mundo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos definiu, por escrito, o que todo
homem tem direito ao nascer”.
“Em trinta artigos, o texto enumera os direitos humanos, civis, econômicos, sociais e
culturais ‘inalienáveis’ e ‘indivisíveis’. Na época, a maioria dos países aprovou o texto,
com exceção da União Soviética, dos países do Leste europeu, da Arábia Saudita e da
África do Sul, que se abstiveram”.
“Inspirada na declaração francesa dos direitos humanos e do cidadão, de 1789, e na
declaração de Independência dos Estados Unidos, de 1776, a carta tem em sua origem o
trauma provocado pela Segunda Guerra Mundial e pelo genocídio nazista”.

Fonte: http://g1.globo.com/Sites/Especiais/Noticias/
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GESTÃO DE PROGRAMAS PERMANENTES DE
PRESERVAÇÃO DE DOCUMENTOS

Preservação, para os efeitos desde trabalho, é a atividade arquivística que
compreende duas funções que têm por objetivo proporcionar a longevidade dos
documentos, a saber: conservação e restauração. Conservação é a função profilática que
visa prevenir a deterioração de documentos de qualquer natureza. Restauração é a
função regenerativa, cujos objetivos são a interrupção dos processos degradadores e a
reconstituição dos documentos que tenham sofrido ações degenerativas diversas.
A conservação, por se tratar, ao mesmo tempo, de uma função preventiva dos
processos de deterioração e mantenedora da integridade física dos documentos (textuais
e especiais) é responsabilidade não somente do titular do órgão central do sistema de
arquivos, mas de todos os seus comandados, dos dirigentes em todos os níveis
hierárquicos, a partir da presidência da organização; é, enfim, responsabilidade de todos
aqueles que produzem, utilizam e vierem a utilizar, por força de suas atribuições, dos
documentos de qualquer natureza, tais como pesquisadores, consulentes e cidadãos,
respeitados os limites de ordem legal. Assim, a conservação deve ser objeto de definição
e adoção de políticas e programas abrangentes de preservação de documentos, voltados
à conscientização das responsabilidades individuais, à reeducação e à participação ativa
de todos os membros da comunidade institucional (dirigentes, corpo de funcionários e
usuários em geral).
Por políticas de preservação referimo-nos às diretrizes superiores, regras, normas,
princípios, objetivos e metas registrados em instrumentos normativo-deliberativos
(sistemas de práticas funcionais, instruções normativas, manuais de serviços, etc.) e,
acima tudo, posturas e atividades exigidas e demonstradas em todas as fases do ciclo
vital dos documentos.
Por programas permanentes entendemos o planejamento estratégico plurianual e a
conseqüente destinação de recursos orçamentário-financeiros, materiais e humanos
específicos à preservação de acervos documentais. É indispensável que o planejamento
seja elaborado por profissionais competentes e contenha objetivos e metas bem
definidos, chegando ao detalhamento da logística operacional própria da gestão de
documentos em todas as suas etapas.
Na condição de uma atividade multidisciplinar, como ficará evidenciada ao longo
deste trabalho, a preservação requer, também, cooperação multiprofissional. A atividade
gerencial, por sua vez, é pragmática e deve ser desenvolvida tendo sempre em vista a
questão custo-benefício. Muitos profissionais devem ser contratados e absolvidos em
tempo integral; outros teriam participação em tempo parcial; e ainda, outros, somente
seriam contratados em situações muito especiais para prestação de serviços como
profissionais autônomos. É conveniente compor um cadastro com referências completas
de profissionais autônomos e empresas de consultorias nas seguintes áreas de
especialização: conservação, restauração, climatização ambiental, entomologia,
desinfestação, prevenção de sinistros e acidentes, fotografia e microfilmagem, tecnologia
da informação, manufatura de papéis e outras afins. É recomendável que o cadastro seja
mantido permanentemente atualizado. A atualização não deve restringir-se à manutenção
do cadastro em si, mas converter-se em veículo de captação de novas descobertas
científicas, de técnicas inovadoras e de processos gerenciais e, para tanto, é de
fundamental importância manter intercâmbio constante com todos os cadastrados
(profissionais autônomos e empresas).
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A unidade organizacional encarregada dos arquivos deve conceber a preservação
como programa permanente, abarcando tanto as atividades-fim quanto as atividadesmeio. Por atividades-fim devem ser entendidas as funções técnicas de conservação e
restauração de documentos; atendimento às clientelas interna e externa do sistema;
fomento, desenvolvimento e divulgação de estudos e pesquisas aplicadas sobre
envelhecimento precoce de suportes documentais, necessidades físicas e ambientais
para conservação (edificação, climatização, acondicionamento), combate às pragas, etc.;
intercâmbio técnico, científico e cultural; assistência à promoção de eventos (históricos,
científicos e culturais) e quaisquer outras funções voltadas à razão de ser da criação de
uma unidade estrutural dedicada à preservação de documentos. As atividades-fim são
aquelas consideradas estratégicas, substantivas e essencialmente voltadas à garantia da
acessibilidade irrestrita à informação de caráter ostensivo em todas as fases do ciclo vital
dos documentos. Sobre a acessibilidade às informações classificadas como sigilosas,
devem ser observados os dispositivos constitucionais e a legislação específica a
respeito.1 Para levar a efeito as atividades-fim a unidade arquivística deve desenvolver
áreas especializadas de sustentação, facilitadoras, de apoio administrativo, que, tomadas
pelo seu conjunto, são identificadas como atividades-meio. Os setores tecnicamente
responsáveis pelas atividades de apoio administrativo - recursos humanos, orçamentáriofinanceiro, materiais, patrimoniais, informacionais e outros - devem estar também afinados
com os objetivos gerais da unidade arquivística central. A eficiência dos processos e
procedimentos e a eficácia dos resultados de um programa permanente de preservação
de documentos somente são alcançadas através da integração, da cooperação e do
esforço conjunto de todos os setores das áreas de meios e de fins da unidade arquivística
central.
No nosso entender, a conservação tem início numa fase prearquivística, isto é,
anterior à produção documental. Somos de opinião que a longevidade de um documento
pode ser comprometida pela má qualidade dos materiais de expediente (papéis, colas,
tintas de escrever e de impressão, etiquetas, capas de processos, grampos, clipes, etc.) e
dos equipamentos (computadores, impressoras, fotocopiadoras, etc.). Por má qualidade,
queremos nos referir aos produtos que aceleram o processo de envelhecimento dos
documentos e aos equipamentos obsoletos e/ou necessitando assistência técnica
especializada. Somos de opinião que o Departamento de Material deve ser bem orientado
e assessorado no sentido de adquirir somente materiais não oxidantes, neutros, de
qualidade comprovada em testes de laboratórios especializados. Afirmamos que a
produção de documentos de longa permanência é um processo que tem início numa fase
prearquivística, considerando que somente será possível trabalhar com produtos neutros
se houver critérios bem definidos e certo rigor nas licitações. As instruções devem ser
claras, precisas e elucidativas, de modo a proporcionar a elaboração de especificações de
produtos (bens tangíveis, serviços e informações) bem detalhadas e esclarecedoras. Tais
especificações devem ser fornecidas pelo especialista, isto é, o arquivista. Aliás,
defendemos a participação do arquivista em todas as comissões de licitação criadas para
aquisição de equipamentos e materiais de expediente destinados à produção documental
e ao acondicionamento e guarda de documentos.
Manuseamento incorreto, acondicionamento e armazenamento fora dos padrões e
normas internacionalmente estabelecidas para garantir a conservação, somados à
fragilidade intrínseca dos suportes, são as causas principais da deterioração acelerada
dos documentos. A restauração é uma função ao mesmo tempo reparadora dos danos
físicos e regenerativa do envelhecimento precoce dos suportes documentais. São
intervenções impostas, no sentido de resgatar a integridade física de documentos por
profissionais especializados, portadores de técnicas aprimoradas. A restauração deve ser
precedida de diagnose e relatório detalhado das causas e danos observados nos
documentos. Não é difícil concluir que se trata de um processo minucioso, trabalhoso,
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moroso e dispendioso e que somente deve ser aplicado aos documentos previamente
selecionados e classificados como de guarda permanente.
Na gestão de programas permanentes de gestão de documentos devemos ter
sempre em mente o princípio fundamental de que é imprescindível “conservar para não
ser preciso restaurar”. O arquivista deve saber como prevenir a deterioração, como
diagnosticar as suas causas e como prever as suas conseqüências; deve saber, acima de
tudo, como combatê-las (medidas preventivas) e quais especialistas (conservadores,
restauradores, entomologistas e outros) devem ser consultados e/ ou contratados caso a
caso. Reiteramos que não se trata da atuação de um profissional isoladamente, mas de
uma equipe multiprofissional. Conservar é dever de todos.

1 - A legislação arquivística pode ser consultada no site do Conselho Nacional de Arquivos
Conarq: http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=20.
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