
A implantação de políticas de preservação 
em instituições governamentais: 0 modelo 
instituído pela Câmara dos Deputados



A Câmara dos Deputados

Localizada no Palácio do Congresso Nacional, 

projetado por Oscar Niemeyer, Patrimônio 

Mundial da UNESCO - 1987 e tombado pelo 

IPHAN -2007, possui um significativo 

patrimônio cultural, com origem em meados de 

1822, compreendendo cerca de 24 mil metros 

lineares, dentre os quais podemos destacar:





• 1.000.000 de documentos manuscritos datados desde 

1823.



• 250.000 livros e cerca de 4.600 obras 

raras.



• 183.400 itens dos acervo audiovisuais;

• 9.000 itens dos acervos da TV Câmara;

• 7.553 discos em CD e 730 fitas dos acervos da 

Rádio.



• 2.000 objetos museológicos.



• Importantes painéis integrados à 

arquitetura. 





Considerando a exigência Constitucional contida 

nos Arts. 215 e 216 da Constituição Federal de 

1988 e em conformidade com a Lei de Acesso à 

Informação, Lei nº 12.527/2011, a Resolução nº 

20/1971 e os Atos da Mesa nºs 125/2013 e 

49/2012, cabe à Coordenação de Preservação de 

Conteúdos Informacionais – COBEC a 

competência da manutenção da integridade de 

todos estes bens. 



A preservação engloba um conjunto de ações voltadas 

para prolongar a vida útil dos bens culturais pertencentes 

aos acervos da Câmara dos Deputados compreendendo 

procedimentos de conservação preventiva, conservação e 

restauração. Esses bens, que constituem os elementos 

formadores do patrimônio histórico e cultural da Câmara 

dos Deputados, são a representação de nossa memória 

legislativa, permitindo que o passado interaja com o 

presente, transmitindo conhecimento e formando a 

identidade de nosso povo. Sua manutenção significa a 

preservação da história e acima de tudo o respeito pelas 

futuras gerações. 



• 1987 – Criação do Serviço Técnico Auxiliar, atual Coordenação de 

Preservação de Bens Culturais. 

• Montagem de laboratório voltado exclusivamente para papel;

• Primeiro concurso encadernação e restauração;

• Trabalho voltado para a restauração.

• 1990 – Início das mudanças de paradigma com a inserção da 

noção de conservação preventiva;

• 2001 – Ataque de fungos;

• 2004 – Início do planejamento estratégico;

• 2008 a 2011 montagem do laboratório de obra de arte, remontagem 

do laboratório de papel  e contratação de terceirizados;

• 2007 – Adequação aos objetivos estratégicos da instituição e 

adoção de estratégias para melhoria das condições dos bens 

culturais – Conservação Preventiva, culminando na criação da 

Política de Preservação em 2012;



• 2011 – Início do diagnóstico dos acervos;

• 2012 – Criação de Política de Preservação Institucional –  que 

estabelece diretrizes e requisitos para assegurar a integridade e 

proteção do patrimônio cultural da Casa;

• 2012 – Início da Campanha de Educação Patrimonial  Arte por 

Toda a Casa – posteriormente transformada em programa de 

ação contínua;

• 2013 – Significância dos acervos – implantação gerenciamento 

de risco;

• 2014 – Publicação do Guia de Preservação;

• 2015/2016 – Reedição da Campanha de Educação Patrimonial;

• 2017 – Revisão do diagnóstico dos acervos;

• 2018 – Plano de Segurança dos Acervos.



Política de Preservação



Gerenciamento de 
riscos

Contribuição adicional às estratégias de segurança 

e conservação do patrimônio histórico e cultural da 

Instituição, visto que permite o estabelecimento de 

prioridades para ações preventivas de forma bem 

fundamentada e transparente.



Avaliação da Significância dos 
acervos

Avaliação dos acervos, considerando a 

multiplicidade de valores atribuídos ao patrimônio 

cultural da Câmara dos Deputados, a existência 

de diferentes partes interessadas e as variações 

diacrônicas. Reconhecimento e caracterização 

de diferenças de importância relativa entre 

componentes de um mesmo acervo (valoração).







Campanha de Educação Patrimonial
Educação, pertencimento e cidadania















SIM, NÓS 

CONSEGUIMOS!



Msc. Juçara Quinteros de Farias
Chefe de Serviço de Preservação da Câmara dos Deputados

jucara.farias@camara.leg.br

Specialista Gilcy Rodrigues Azevedo
Chefe da Seção de Conservação e Restauro da Câmara dos 

Deputados

gilcy.rodrigues@camara.leg.br
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