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Resumo: Aborda a necessidade das instituições detentoras de acervos elaborarem políticas de 

preservação que englobem os seguintes aspectos: segurança de acervos, conservação preventiva, 

restauração e acesso.  A preservação de acervos deve considerar a missão institucional, a elaboração 

do diagnóstico do acervo, a política de seleção das obras que serão preservadas, a capacitação dos 

profissionais envolvidos, dentre outros critérios. O objetivo do artigo é refletir sobre os principais 

fatores que requerem a adoção efetiva de uma política de preservação para acervos bibliográficos e 

propor um roteiro para nortear a elaboração desse instrumento de gestão do acervo. A metodologia 

adotada consiste na pesquisa bibliográfica a partir da literatura e legislação nacional e internacional 

sobre a preservação de bens culturais. Os resultados deste estudo relevam que a adoção de uma 

política de preservação permitirá que as instituições atuem globalmente sobre os problemas de 

degradação de suas coleções, contribuirá para reflexões sobre a conscientização de que a 

responsabilidade de preservar é de todos e não apenas dos profissionais que lidam diretamente com os 

acervos bibliográficos. Assim, espera-se que essa reflexão fomente e subsidie mais debates sobre 

ações, programas e projetos que visem assegurar a longevidade do conteúdo, a integridade do suporte 

e o acesso à informação considerando que as ações mais eficazes para este fim são as de cunho 

preventivas e não intervencionistas. 
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Resumo: Aborda a necessidade das instituições detentoras de acervos elaborarem políticas de 

preservação que englobem os seguintes aspectos: segurança de acervos, conservação preventiva, 

restauração e acesso.  A preservação de acervos deve considerar a missão institucional, a elaboração 

do diagnóstico do acervo, avaliação e seleção das obras para identificar as prioridades a serem 

preservadas, a capacitação dos profissionais envolvidos, dentre outros critérios. O objetivo do artigo é 

refletir sobre os principais fatores que requerem a adoção efetiva de uma política de preservação para 

acervos bibliográficos e propor um roteiro para nortear a elaboração desse instrumento de gestão do 

acervo. A metodologia adotada consiste na pesquisa bibliográfica a partir da literatura e legislação 

nacional e internacional sobre a preservação de bens culturais. Os resultados deste estudo relevam que 

a adoção de uma política de preservação permitirá que as instituições atuem globalmente sobre os 

problemas de degradação de suas coleções, contribuirá para reflexões sobre a conscientização de que a 

responsabilidade de preservar é de todos e não apenas dos profissionais que lidam diretamente com os 

acervos bibliográficos. Assim, espera-se que essa reflexão fomente e subsidie mais debates sobre 

ações, programas e projetos que visem assegurar a longevidade do conteúdo, a integridade do suporte 

e o acesso à informação considerando que as ações mais eficazes para este fim são as de cunho 

preventivas e não intervencionistas. 
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Abstract: It addresses the need for collections holding institutions to develop preservation 

policies that encompass the following aspects: collections security, preventive conservation, 

restoration and access. The preservation of collections should consider the institutional 



 
mission, the elaboration of the collection diagnosis, the policy of selection of the works to be 

preserved, the qualification of the professionals involved, among other criteria. The aim of 

this paper is to reflect on the main factors that require the effective adoption of a preservation 

policy for bibliographic collections and to propose a guide to guide the elaboration of this 

collection management instrument. The adopted methodology consists of bibliographic 

research from the literature and national and international legislation on the preservation of 

cultural goods. The results of this study show that the adoption of a preservation policy will 

allow institutions to act globally on the problems of the degradation of their collections, 

contribute to reflections on the awareness that the responsibility for preservation belongs to all 

and not only to the professionals who deal with it. directly with the bibliographic collections. 

Thus, it is hoped that this reflection will foster and support further debate on actions, 

programs and projects aimed at ensuring content longevity, support integrity and access to 

information considering that the most effective actions for this purpose are those of a 

preventive nature. and not interventionist. 
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1 INTRODUÇÃO 

Pensar e refletir sobre a importância da elaboração de politicas de preservação de 

acervos torna-se crucial para a prolongação da integridade e identidade das coleções físicas. 

Nesse sentido, é relevante observar que o investimento na prevenção de perdas no conjunto 

das coleções é mais eficaz que intervenções pontuais em alguns itens deteriorados por má 

conservação, acondicionamento inadequado e desconhecimento de medidas de preservação 

por parte das instituições.  

A prevenção ou diminuição de riscos à integridade do acervo deve fazer parte das 

rotinas de bibliotecas, arquivos e museus. A elaboração e definição de ações adequadas à 

preservação e segurança das coleções é um dos objetivos da política de preservação. Esta 

embasará a tomada de decisões da instituição e estará apoiada na consciência coletiva de 

todos os profissionais e usuários envolvidos nesse cenário.  

No cenário atual de escassez de recursos financeiros, a política de preservação 

seria a medida administrativa mais viável para atuar na contenção da deterioração de acervos, 

tendo em vista que prevenir danos é menos dispendioso que repará-los. Ressalta-se que a 

finalidade da preservação é garantir a continuidade de acesso ao patrimônio bibliográfico por 

meio de estratégias gerenciais, financeiras, administrativas, técnicas, científicas e 



 
conservacionistas. Dessa forma, a preservação engloba amplas diretrizes para prevenir danos 

à coleção, dar longevidade aos bens culturais e assegurar sua contínua disponibilidade às 

gerações atuais e futuras. 

2 METODOLOGIA 

A metodologia adotada para a concretização do estudo foi a pesquisa bibliográfica 

nas legislações que disciplinam as ações de preservação, proteção, valorização e difusão do 

patrimônio cultural. Com o intuito de condensar as informações obtidas em diversos estudos e 

traçar um panorama da situação da gestão de acervos físicos das instituições e como a 

legislação disciplina as ações de preservação do patrimônio cultural registrado em papel. 

O objetivo do estudo é verificar a importância da implantação de uma política de 

preservação de acervos bibliográficos em instituições que abriguem este tipo de suporte. Além 

disso, buscou-se elaborar um roteiro contendo as etapas ou critérios a serem observados no 

momento da construção da política. 

3 RESULTADOS OBTIDOS 

Os resultados obtidos revelam que o problema da degradação do acervo em papel 

atinge em grande escala as instituições nacionais e internacionais. Dentre os fatores incidentes 

para o desgaste do acervo citam-se: acidificação do suporte papel, a carência de medidas de 

conservação preventiva, a falta de recursos e equipamentos para o controle e monitoramento 

das condições ambientais, a infraestrutura inadequada dos prédios que guardam a coleção, o 

manuseio incorreto, a pouca ou nenhuma qualificação dos profissionais na área de 

preservação, a negligência e inércia dos dirigentes públicos para incluir a pauta da 

salvaguarda como prioritária, e outros. 

A preservação baseia-se na legislação internacional e nacional e é ferramenta 

competente para garantir o acesso ao patrimônio cultural da coletividade. Sem a defesa e 

proteção do bem, o acesso e a democratização da apropriação estarão comprometidos e 

sujeitos ao desaparecimento futuro. 

Constatou-se que existe legislação nacional e internacional para embasar a política 

de preservação de acervos em instituições. Sobretudo, ressalta-se os avanços da UNESCO em 



 
disciplinar o cuidado com o patrimônio cultural documentado antes alvo de saque, devastação 

por conflitos armados e negligenciado pelas instituições guardiãs. (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 1992, 1997)  

Observou-se que a preservação não se resume somente a recuperação de obras 

deterioradas por agentes de degradação, mas, envolve ações tecnológicas, políticas, 

institucionais, administrativas, baseadas no estudo técnico-científico de melhores estratégias 

preventivas, corretivas ou avaliativas para a manutenção da composição química e resistência 

do suporte informacional. 

Quanto à legislação para regulamentar os procedimentos da preservação de 

acervos, pode-se citar a Carta Italiana de 1972 ou Carta de Restauro apresentada em 1987 no 

Congresso Internacional de Bens Culturais e Ambientais. (Caldeira, 2006) 

A carta Italiana de 1972 traz definições sobre os principais áreas relacionadas à 

Preservação: Conservação, conservação preventiva, prevenção, conservação, salvaguarda, 

manutenção e restauração. No anexo E da Carta de Restauro, o tema abordado é a 

conservação preventiva de acervos bibliográficos. A preservação dos aspectos originais e do 

valor global dos itens bibliográficos durante as restaurações é recomendada. (CALDEIRA, 

2006) 

È aconselhado o investimento em conservação para que o bem cultural possa 

usufruir de maior longevidade e funcionalidade. Ressalta a necessidade de as bibliotecas 

realizarem diagnóstico/avaliações periódicas do acervo para monitorar a situação das 

coleções, adotando medidas de conservação preventiva: controle da umidade, temperatura e 

ambiental. 

O roteiro para a elaboração de políticas de preservação deve iniciar pelo 

conhecimento da missão institucional, os objetivos, valores e visão da instituição detentora do 

acervo. Acrescenta-se a esses elementos, a realização do diagnóstico do acervo para fazer o 

levantamento de informações sobre a coleção: obras que serão objeto de restauração, obras 

raras, a avaliação do estado de conservação da coleção (suporte, encadernação, invólucros, 

pigmentação etc.). E também é imprescindível a elaboração de projetos para captar recursos 

externos, a elaboração de manuais de conservação, normas de acesso e exposição do acervo, 

dentre outros. (GUIMARÃES, 2012; MAST, 1995; CASSARES, 2008; ) 



 
 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a pesquisa foram constatados alguns fatores incidentes sobre a não 

adoção de política de preservação de acervos, dentre eles destacam-se: o pouco investimento e 

a carência de recursos financeiros para se apoiar um programa de preservação e segurança nos 

acervos. Outro fator determinante é o desconhecimento ou pouca importância atribuída - por 

parte da instituição e/ou dos profissionais gestores de acervos - às ações preventivas e 

preservacionistas para impedir ou retardar a degradação das coleções. Um terceiro fator 

também foi observado, é a dificuldade de encontrar profissionais e formação adequada na área 

de conservação, conservação preventiva e restauração no Brasil. Esse impeditivo é reflexo da 

escassez do mercado de profissionais nessa área e do não reconhecimento oficial da profissão 

pela CBO. 

Os entraves á prática de institucionalização de diretrizes e princípios 

direcionadores para ações de salvaguarda e proteção de acervos devem ser transpostos pelas 

instituições a fim de evitar o desaparecimento a médio ou longo prazo desse patrimônio 

cultural. 

Dessa forma, a principal reflexão a ser feita pelos gestores e instituição é a 

seguinte: ações de prevenção à degradação dos suportes e segurança preventiva contra riscos e 

sinistros surte mais efeitos e é mais viável financeiramente do que ações intervencionistas 

(restauração). Desse modo, é bem mais vantajoso investir em políticas de preservação que 

englobem todos os itens passíveis de serem conservados antes que as perdas ocorram, como 

no caso do Museu Nacional. 

E por fim, constata-se que é possível deter a degradação do papel. Mas, será 

necessário que haja esforços e comprometimento de todos (governo, profissionais da área, 

sociedade, instituições etc.) para assumir esta tarefa e encará-la como inadiável e 

indispensável para a garantia de que as gerações atuais e futuras tenham acesso a esses 

registros culturais.  
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