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Epígrafe
Guardar papéis destinados à futura eliminação, além de irracional, é dispendioso. A
destinação de espaço físico, móveis, equipamentos e pessoal especializado devem ser voltados
exclusivamente aos acervos de guarda permanente. Assim, os procedimentos concebidos para
identificação e diagnóstico constituem as primeiras providências para a administração de
arquivos e gestão de documentos a serem tombados como bens culturais permanentes de uma
organização.
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Ilustração: agentes degradadores

Fonte: Unesco – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. La Conservación de los
Bienes Culturales. Série Museos y Monumentos – XI. Obra preparada em cooperación com El Centro
Internacional para El Estúdio de La Preservación y Restauración de Bienes Culturales, Roma, Italia. ISBN 92-3301318-9. Unesco 1969.
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IDENTIFICAÇÃO E DIAGNÓSTICO DE ACERVOS ARQUIVÍSTICOS

Identificação e Diagnóstico

O planejamento estratégico com vistas ao desenvolvimento de políticas e programas de
gestão de documentos e administração de arquivos, com destaque especial para as atividades de
avaliação, destinação e guarda permanente, não logrará a eficácia almejada se não contiver no
seu bojo um projeto detalhado de identificação e diagnóstico por fundos internos, abertos e
fechados. Nenhum documento poderá ser deslocado de um depósito setorial de arquivo, ou seja,
as atividades de transferência e recolhimento de documentos não podem ser levadas a efeito
antes da execução do projeto de identificação e diagnóstico do estado geral de conservação do
acervo, procedido sob a orientação do arquivista responsável pelos programas de preservação
dos arquivos da instituição. O argumento fundamental que justifica o desenvolvimento e
implementação desse projeto é que o mesmo permitirá a priori, ou seja, antes de iniciar qualquer
tratamento técnico, que se faça uma rigorosa seleção, de modo a identificar as séries
representativas das atividades específicas de cada unidade organizacional, objeto de todos os
esforços voltados à conservação. As séries documentais, de acordo com as datas-limite (datasbaliza) registradas no plano de destinação de cada fundo, após a avaliação final efetuada pela
comissão constituída “ad hoc”, serão recolhidas ao arquivo permanente ou eliminadas. O plano de
destinação deve ser elaborado com base nos fundamentos da macroavaliação. Tendo sempre em
vista que a questão custo-benefício deve nortear a gestão de programas de conservação e,
considerando as observações da Unesco de que cerca de 95% a 98% dos documentos gerados
pela máquina administrativa, principalmente os relativos às atividades-meio, produzidos nas bases
operacionais, não possuem valores de natureza jurídica e de referência que justifiquem dispêndios
com a guarda permanente, é recomendada a sua eliminação. Nenhuma atividade técnica de
conservação deve ser iniciada antes de termos a absoluta certeza de tratar-se de documentos
destinados ao acervo permanente. Caso contrário, estaremos desperdiçando recursos financeiros,
materiais e humanos no tratamento e conservação de partes do acervo destinadas ao expurgo
futuro. Quanto à indicação de possível eliminação de séries documentais após a macroavaliação é
recomendável proceder à seleção de amostras dos procedimentos técnicos, de modo que as
tarefas de documentar os processos relativos as atividades-meio sejam preservadas.
Após a identificação e a seleção elabora-se o diagnóstico detalhado sobre o estado de
conservação, a origem, as características e a extensão dos danos; as técnicas de
acondicionamento e as condições ambientais de armazenamento, mais precisamente umidade
relativa, temperatura, limpeza mecânica, controle de pragas, etc. O diagnóstico pode ser realizado
nas modalidades individual e por amostragem. A modalidade individual é aplicada para
diagnosticar o estado de conservação das obras raras, dos documentos não padronizados, dos
dossiês e das coleções especializadas. Nas séries e nos fundos com datas-limite facilmente
identificáveis, geradas em razão de atividades rotineiras, cujos documentos apresentam
padronização no tocante aos suportes (tipo de papéis, gramaturas, formatos) e a escrita, o
diagnóstico deve ser realizado por amostragem. Em ambas as formalidades, os documentos
devem ser fotografados no local e da forma em que permaneceram armazenados pelos
repositórios.
Um banco de dados sobre conservação e restauração deve ser concebido objetivando
manter registros históricos completos, não apenas dos diagnósticos e dos tratamentos
recomendados, mas de todas as intervenções realizadas, de modo a compor dossiês completos e
precisos dos documentos. Para alimentar o banco de dados devem ser confeccionados boletins
contendo campos apropriados à compilação das seguintes informações:
• Identificação – destinados à captação de dados sobre a procedência (fundo de arquivo,
grupo, endereço do órgão repositório), dados de indexação (séries, códigos, nomes,
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etc.), dados catalográficos (documentos não arquivísticos) e dados topográficos
relativos às buscas atuais;
Datas-limite;
Quantidade – em metros lineares, se se tratar de séries documentais;
Características dos suportes (tipos de papel, formatos, quantidade de folhas por item
documental, tipos de encadernação, tipos de escrita, etc.);
Avarias e danos;
Pragas;
Acondicionamentos – receptáculos (caixas de arquivo, estojos, porta fólios, etc.) e
técnicas de arranjo;
Intervenções anteriores – higienizações, restaurações e outras técnicas, bem como
registro dos responsáveis pela elaboração dos trabalhos;
Tratamentos recomendados – limpeza mecânica, desinfestação desacidificação,
restauração, duplicação, etc.;
Prioridades e tratamentos de urgência.

Cadastramento
Os documentos classificados como de guarda permanente devem ser tombados como
bens culturais inalienáveis nas instituições repositórias e nas organizações arquivísticas oficiais.
Preservá-los para usufruto da posteridade, além de um dever constitucional, é uma obrigação
cívica. Essas e outras justificativas, como as voltadas a assegurar direitos dos cidadãos,
constituem razões suficientes para que se faça o monitoramento e se promova o registro histórico
de todos os tratamentos, técnicas e recursos empregados na conservação de acervos
arquivísticos. Todas as informações devem ser compiladas objetivando a composição e
manutenção de cadastros consistidos em bases de dados à disposição dos arquivistas,
restauradores, conservadores, curadores, bibliotecários e pesquisadores dedicados à
conservação de bens culturais em geral. O banco de dados será permanentemente alimentado
com informações sobre os seguintes tópicos:
• legislação específica – interpretada e comentada por especialistas;
• normas técnicas nacionais e internacionais;
• metodologias, sistemáticas, técnicas e práticas de tratamento desenvolvidas na
instituição;
• fórmulas químicas, receitas e manipulações desenvolvidas para restaurações;
• manuais de serviço;
• tratados e convenções;
• cadastro nacional e internacional de produtos, fabricantes e fornecedores;
• profissionais e pesquisadores;
• instituições congêneres nacionais e internacionais;
• calendário de eventos importantes.
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