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RESUMO: As práticas institucionais voltadas à gestão de acervos artísticos possuem 
especificidades que devem ser consideradas em contextos distintos, sejam em Bibliotecas, 
Arquivos, Museus, Fundações e demais instituições de arte e memória. Estas 
especificidades proporcionaram o surgimento de uma grande variedade de protocolos 
oriundos de diferentes áreas do conhecimento. Estes protocolos são, inevitavelmente, 
discutidos a partir das relações entre "Arte" e "Ciência", e os recentes avanços tecnológicos 
na gestão de coleções têm proporcionado o trânsito e a interlocução entre esses campos. A 
pesquisa compartilhada é discutida neste artigo como um princípio fundamental para a 
gestão de uma memória institucional, considerando a área de Conservação Preventiva 
como campo estrutural transdisciplinar. 
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ABSTRACT: Collections management should be considered in different contexts, whether in 
libraries, archives, museums, foundations and other institutions of art and memory. This has 
led to the rise of a wide variety of standard setting initiatives in different areas of knowledge. 
These standards are discussed from relationships between "Art" and "Science", and recent 
technological advances in the management of collections have provided interlocution 
between these fields. Collective research is discussed in this article as a main principle for 
the management of institutional memory, whereas the area of Preventive Conservation as 
transdisciplinar structural field. 
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Introdução 

As práticas institucionais calcadas em metodologias e ações privativas dirigidas ao 

cumprimento de protocolos de gestão de acervos artísticos possuem especificidades 

que devem ser consideradas em contextos distintos, sejam Bibliotecas, Arquivos, 

Centros ou Setores de documentação, Museus, Fundações e demais instituições de 

arte e memória. 

A atividade fim relacionada à preservação, guarda e acessibilidade de acervos; a 

memória como ofício institucional e a identidade como reconhecimento social são 

sistemas que garantem a manutenção desses espaços, justificando estes 

equipamentos em um sistema gerenciado pelos avanços das novas tecnologias de 

informação e comunicação (NTICs). 
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Exatamente por conta do volume de informações, dos formatos e da obsolescência 

das mídias, cada vez mais as instituições se vêm confrontadas com o dilema da 

organização, recuperação e manutenção diretamente correlacionado aos processos 

de seleção, descarte e/ou alienação de determinadas fontes ou elementos. Por 

alienação, entende-se o ato de ignorar, não considerar ou considerar determinados 

objetos menores e, portanto, dispensáveis enquanto memória institucional, isolando-

os do corpo e das práticas tradicionais, do habitus perpetrado pela tradição 

(BOURDIEU, 1996). Tal processo seletivo é fundamental para a sobrevivência e o 

funcionamento de uma instituição, pois, caso contrário, esta seria afogada pelo 

excesso; congelada pelo volume; engessada pela quantidade de informações que 

produz durante sua vida.  

Contudo, uma vez que o habitus consuetudinário das instituições de arte e memória 

decorre de um sistema elitista, burocrático e tradicional, qual o desdobramento 

dessas práticas diante de um modelo histórico ampliado pela École des Annales, 

pelo Pensamento Singular da Filosofia (DESCAMPS, 2003) e por uma tecnologia 

cada vez mais voltada às redes sociais, políticas de acesso e visibilidade? 

Herdeiros de uma história europeia construída ao longo do século XIX, o sentido do 

patrimônio identificado amplamente com a tradição das práticas científicas, artísticas 

e arquivísticas organizadas em suas instituições basilares – o Museu, o Arquivo e a 

Biblioteca – encontra-se atualmente comprometido diante das profundas 

transformações sociais e tecnológicas. 

Entretanto, instituições de arte e memória são imperiosamente responsáveis por 

uma inteligência material do passado. Esta inteligência material pode ser legitimada 

pelo sistema e deslegitimada pela sociedade, sendo o oposto também verdadeiro, 

dependendo proporcionalmente do reconhecimento ampliado e/ou especializado. 

L´opposition inédite entre patrimoine de la tradition et patrimonialisation moderne 

joue sur le clivage entre l´in situ et le déplacement, mais elle engage surtout des 

formes d’appropriation différentes (POULOT, 2011, p.24).  

A articulação destas perspectivas distintas, porém complementares, demanda um 

elástico capaz de suportar o estiramento e a contração das posições marcadas. 
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Nesse sentido, a tensão progressiva de uma crônica atualizada e de uma memória 

do cotidiano nos colocam um confronto sobre os protocolos de seleção a partir da 

máxima de Benjamin: o cronista que narra os acontecimentos sem distinção entre os 

grandes e os pequenos leva em conta a verdade de que nada que um dia aconteceu 

pode ser considerado perdido para a História (BENJAMIN, 1987, p.223).  

Se esta crônica fundamenta-se em uma cultura material organizada por uma 

narrativa ampliada, o descarte, a perda ou até mesmo o processo seletivo da 

preservação podem gerar lacunas irreparáveis. 

Por sua vez, tomando como pressuposto a ideia de que cada instituição é cronista 

de sua própria história e depositária de sua própria memória, duas questões 

gerenciam este artigo: as bases conceituais para uma crítica do presente em 

instituições de arte e memória e o cruzamento das práticas da Ciência da 

Informação e da Ciência da Conservação no campi de uma prática transdisciplinar 

no âmbito da Conservação Preventiva. 

Objetivando elaborar uma reflexão amparada mais em questões teóricas do que na 

abordagem técnica e metodológica, a abordagem deste artigo está sedimentada em 

uma visada ampliada da dialética do conhecimento que envolve o reconhecimento 

de uma Ciência do Patrimônio em detrimento do recorte de um estudo de caso. 

Assim, consideramos a perspectiva epistemológica o fundamento das discussões 

levantadas na elaboração deste texto. 

A crítica do presente em instituições de arte e memória  

A crise da memória recente pode ser mapeada por uma análise que leva em 

consideração algumas questões fundamentais: o assentamento de práticas artísticas 

desmaterializadas que demandam cada vez mais a organização e preservação do 

vestígio e da memória; a vulnerabilidade material de produtos artísticos 

experimentais, com o uso de tecnologias que inviabilizam seu restauro ou cuja 

intencionalidade é a degradação; o estabelecimento de um sistema de geração de 

informações cada vez mais fluido, imaterial, volumoso e, portanto, vulnerável, 

instável e volátil; as instâncias políticas que gerenciam estas instituições e, no bojo 

destas alterações, a transformação dos modelos institucionais. 
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Aliado a estas questões de ordem operacional e conceitual, um paradoxo inerente à 

crítica do presente das instituições de arte e memória se estabelece a partir da 

inexistência de um distanciamento histórico necessário à avaliação ampliada do 

contexto. Contudo, dada a urgência do debate diante dos novos problemas 

colocados, cada vez mais ocorre o encurtamento desta perspectiva necessária à 

reflexão. 

Na atualidade, é possível mapear nessas instituições um movimento global impelido 

pelo “modismo” - que em primeira instância é um modelo de um “modus operandi” 

atualizado - dirigido à mass mídia, ao novo espaço público e à demanda das redes 

sociais cada vez mais diversificadas. Nenhuma instituição escapa, hoje em dia, dos 

sítios eletrônicos, de uma política de informatização (interna e externa), da geração 

digital de dados, das bases de acesso e consulta aos seus acervos e de um sistema 

midiático de atração de público que, muitas vezes, alia a cultura ao espetáculo. 

Se o pleito de um acesso ampliado – virtual e presencial – requer estratégias de 

marketing e comunicação, por outro lado, o investimento na visibilidade social não 

pode desconsiderar a identidade, a origem e os princípios gerenciadores dessas 

instituições, nem depreciar as ações primordiais relacionadas à ordenação e à 

preservação da cultura material sob sua guarda. 

Políticas de acesso ampliado contribuem à consolidação de um espaço público, 

heterogêneo e democrático. Porém, as dinâmicas contemporâneas não podem 

invalidar as práticas precedentes, correndo-se o risco de, literalmente, “jogar a 

criança junto com a água da bacia”; ou seja, investir na exteriorização da imagem 

institucional e descartar a tríade pesquisa-organização-conservação, basilares na 

atuação das instituições de arte e memória. 

A pressão por visibilidade, além de alterar as práticas de equipamentos 

estabilizados, tem impulsionado a multiplicação de instituições por órgãos 

governamentais. Esta multiplicação não significa, necessariamente, a 

democratização da memória. Projetos políticos vinculados à especulação imobiliária, 

visibilidade eleitoral ou espetacularização da cultura, normalmente redirecionam ou 

pulverizam verbas destinadas à área. A falta de mapeamento e planejamento de 
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demanda, bem como uma compreensão equivocada acerca do funcionamento das 

instituições de arte e memória, podem gerar políticas públicas inadequadas e 

ocasionar o desmantelamento de instituições já consolidadas. 

Recentemente (2014), a polêmica causada pela tentativa da Secretaria Municipal de 

Cultura de São Paulo e do Ministério da Cultura de desalojar o Pavilhão das Culturas 

Brasileiras no Parque Ibirapuera, para instalar um Centro Cultural de Portugal, é 

emblemática para a exemplificação de práticas políticas mal subsidiadas.  

O Pavilhão das Culturas Brasileiras instalado no Parque durante a gestão do ex-

secretário Carlos Augusto Calil, depois de reformas que custaram em torno de 

R$ 9,6 milhões - entre recursos oriundos do BNDS, do Ministério Público (por meio 

de TAC-Termo de Ajustamento de Conduta) e da Secretaria Municipal de Cultura -, 

adquiriu enorme projeção após inauguração 2010 com a abertura da exposição 

"Puras Misturas". Além do acervo, um projeto inovador voltado às novas aquisições 

demandou um investimento de R$ 1,1 milhão dos cofres públicos. A proposta de 

desmantelamento do Pavilhão, decorrente de um acordo político como contrapartida 

à cessão do Museu de Arte Popular, em Lisboa, gerou inúmeros protestos. Petições, 

discussões em redes sociais e processos jurídicos conseguiram barrar, até o 

momento, o projeto governamental. Este não é um caso isolado e inúmeros 

exemplos podem ser levantados, independente dos governantes ou das tendências 

partidárias no poder. 

As histórias institucionais são, indiscutivelmente, elementos preponderantes no 

processo de reconhecimento social e de validação diante de processos que 

intencionam seu desmonte. Assim, o mérito das instituições de arte e memória não 

decorre apenas de sua atividade fim – enquanto Arquivo, Museu ou Biblioteca -, mas 

provêm de seu percurso e da capacidade de construir uma narrativa sobre sua 

própria trajetória. 

Contudo, nem sempre essas instituições pensam em seu próprio caminho como 

matéria de memória, e seus fundos arquivísticos como elementos da cultura material 

relacionados à sua história e/ou acervos artísticos. Eventualmente, as instituições 

tendem a organizar a informação do “outro”, dos acervos sob sua tutela, 
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desconsiderando os documentos relacionados à própria história institucional. Neste 

contexto, a organização prioriza o acervo sob sua guarda e desconsidera a 

aplicação da mesma metodologia com relação aos documentos internos e/ou 

produzidos em torno de sua existência. Práticas curatoriais, a formação da coleção, 

a alteração dos espaços físicos, os projetos de organização dos acervos e a 

memória das exposições são sumariamente apagadas, desconsideradas ou 

esquecidas. 

Políticas de descarte e rearranjo institucional tendem a priorizar a destruição do 

“arquivo morto”, da burocracia e mesmo de ações consideradas circunstanciais em 

seu cotidiano. Tais questões perpassam acervos de distintos portes: dos Arquivos 

Nacionais – como o Arquivo Noronha Santos que tem como atribuição a guarda e a 

preservação da documentação de valor permanente produzida no âmbito do IPHAN 

– aos Arquivos de Arte Contemporânea – como os Arquivos da Fundação Bienal de 

São Paulo. Pesquisadores solitários, movidos por suas dissertações e teses, 

acabam por mapear estas instituições e, por intermédio de um estudo crítico, dar 

visibilidade à sua história. 

O conhecimento das bases históricas e conceituais sob as quais os homens se 

posicionaram ao propor suas instituições de arte e memória é extremamente 

importante e reproduz a inteligência material do passado: coletar, colecionar, expor, 

estudar, possuir e ver são atitudes mentais produtoras e reprodutoras das noções de 

significado da cultura material alojada nas instituições e do patrimônio intelectual 

decorrente desse significado. Do mesmo modo, a própria memória institucional é 

testemunho indiciário das transformações sociais, culturais, políticas e intelectuais 

não apenas dos procedimentos científicos ou dos protocolos técnicos, mas das 

alterações dos paradigmas em torno de conceitos caros à memória, como o 

documento, o objeto e a obra de arte. De acordo com Jacques Le Goff (1982, p. 95), 

a memória coletiva e sua forma científica, a história, aplicam-se dois tipos de 

materiais: os documentos e os monumentos. Desses elementos de memória e 

história, a preservação é um campo transdisciplinar que busca, por meio da malha 

das interlocuções, reencontrar um tempo perdido. 
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Assim, a prática da preservação de acervos de instituições de arte e memória possui 

especificidades que devem ser consideradas: a dissociação da informação como um 

dos itens de vulnerabilidade; a demanda da interlocução entre as áreas 

responsáveis pela pesquisa, documentação, organização e conservação de 

coleções; e a dimensão da coordenação de projetos de gestão dos acervos. Assim, 

discutindo gestão, interlocução e vulnerabilidade de acervos artísticos, é possível 

propor uma reflexão sobre as camadas interligadas que comportam a vivência, a 

formação e os estudos transdisciplinares relacionados à Conservação Preventiva.  

Dissociação da informação: lacunas da Conservação Preventiva 

A Ciência da Conservação definida como um campo de conhecimento 

transdisciplinar é uma abordagem científica que visa a unidade do conhecimento em 

torno de questões polissêmicas direcionadas à preservação do patrimônio cultural. 

Considerando este estatuto transdisciplinar, procura estimular uma nova 

compreensão para com seu objeto de pesquisa – a preservação – articulando 

elementos que passam entre, além e através de disciplinas correlatas ou não, 

almejando a compreensão da complexidade associada a este objeto. Além disso, a 

transdisciplinaridade é uma atitude empática de abertura ao outro e seu 

conhecimento (ROCHA FILHO, 2007). 

Os três pilares da transdisciplinaridade - os níveis de realidade, a lógica do terceiro 

incluído e a complexidade - determinam a metodologia da pesquisa transdisciplinar 

desde sua origem da disciplina em meados dos anos 60. Paul Coremans (1969) é 

um dos primeiros cientistas a discutir a interface entre as áreas da ciência e a 

constituição de uma prática específica capaz de suportar as demandas estruturais 

capazes de abranger os níveis de complexidade e realidade para a um serviço 

nacional de preservação da organização do património cultural. A partir das 

alterações dos paradigmas propostos na década de oitenta, quando as relações 

ambientais foram apontadas como preponderantes no processo de preservação de 

acervos, a pirâmide que articulava a hierarquia entre a pesquisa, a extroversão e a 

manutenção das fontes passou a demandar uma relação horizontal das 

competências, considerando a primazia da salvaguarda como sustentação de todas 

essas ações.  
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May Cassar (2013) é uma das maiores especialistas a difundir o campo da 

Conservação Preventiva como um campo de conhecimento da área de Ciência da 

Conservação. Para ela, a Conservação Preventiva abarca procedimentos 

relacionados à adequação das condições ambientais, físico-químicas e de gestão, 

sob as quais um bem cultural encontra-se submetido: parte de relações que 

envolvem o macro ambiente, o ambiente médio e o microambiente do entorno do 

bem cultural, como também das políticas correlacionadas ao seu uso e preservação; 

busca respeitar as especificidades tanto do edifício quanto da coleção sob sua 

guarda, minimizando ao máximo o impacto das degradações por meio da adoção de 

alternativas equilibradas que entendam as características do acervo e da arquitetura, 

principalmente no que tange ao patrimônio histórico edificado que cumpre o papel de 

museu. Diante desses princípios, cada vez mais os campos ocupados pelas áreas 

conhecidas como ciências duras, atuam como disciplinas aplicadas à conservação 

de bens culturais, abrindo um leque de possibilidades diante da interdisciplinaridade.  

Como paradigma científico apoiado em uma visão dialética atual, a Ciência da 

Conservação deveria romper com a hierarquia estruturada desde o século XIX sobre 

a autoridade da pesquisa científica, porém, desde o Documento de Bologna (1999), 

muitos pesquisadores da área a consideraram sedimentada no corpus das Ciências 

Naturais, cujo objeto de pesquisa seria estruturado em torno de parâmetros 

específicos: a constituição de um corpus científico sobre a tecnologia de construção 

da imagem (objeto), por meio de procedimentos, métodos e equipamentos que 

validassem esse conteúdo – a História da Arte Técnica; experimentos sobre o 

desempenho de materiais utilizados nas práticas de intervenção – o corpo 

fundamental da Ciência da Conservação; e a constituição de um campo de estudos 

voltado para a gestão ambiental – a Conservação Preventiva. 

Nenhum desses campos abarca as relações apontadas por Torraca (1999) sobre a 

indispensabilidade de a área compreender sua própria amplitude. Cada vez mais a 

Ciência da Conservação deixa de ser uma ciência ancorada na área de Ciências 

Naturais ou Ciências Exatas. A complexidade de seu objeto sugere que o acesso 

apenas pode ser mediado pela interlocução consistente de todas as áreas de 

conhecimento. 
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As falhas de tais pressupostos podem ser percebidas quando projetos e 

investimentos de adequação de áreas de Reserva Técnica e Exposições em 

instituições de arte e memória enfatizam questões relacionadas ao gerenciamento 

ambiental em detrimento (ou total desconhecimento) do contexto documental do 

acervo. O Inventário, então, não é percebido como procedimento da Conservação 

Preventiva e, desse modo, nem sempre é contemplado. Preocupado com a 

adequação do edifício, o monitoramento climatológico torna-se a principal base do 

diagnóstico de conservação: temperatura, luz, umidade, poluição são o elementos 

abalizados como fatores de degradação. Associados ou não a estes fatores, o 

ataque biológico também é visto a partir de seu potencial de risco. 

Nem sempre a organização documental ou a organização física do acervo são 

consideradas e, equivocadamente, sistemas de controle ambiental são priorizados 

nesses diagnósticos. Quando a organização física é contemplada a partir da 

aquisição de mobiliário e suportes de acondicionamento, nem sempre é associada a 

ela propostas de sistematização documental. 

Em projetos de criação ou adequação de espaços para gestão de acervos – 

pesquisa, guarda ou exposição – a constituição de uma base informacional segura é 

matéria preponderante. Principalmente no campo de acervos artísticos, a 

dissociação da informação invalida o mérito e a capacidade de interlocução do 

objeto. Portanto, sempre a precedência deveria ser a identificação e o Inventário do 

acervo, cuja ferramenta – a base de dados – sistematiza e viabiliza o acesso às 

informações. Dentre os protocolos estabelecidos para conservação de acervos 

científicos, o Inventário é uma das ferramentas primárias, inicial e indispensável para 

o reconhecimento do acervo, sua quantificação e qualificação. O Inventário cumpre 

o papel de registro e, considerando ferramentas como Diagnóstico de Risco e 

Diagnóstico em Conservação Preventiva, ele significa um dos primeiros protocolos 

de controle de acesso, bem como é a primeira estratégia de reconhecimento para 

avaliação das coleções (PANISSET, 2011). 

Por outro lado, fundos arquivísticos da memória institucional são os mais vulneráveis 

e os riscos podem ser mapeados ao longo do processo: 
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1) Quando os critérios que determinam a natureza do fundo ancorada na teoria 

das “três idades”, formulada em 1973 como consequência da explosão 

documental do pós-guerra, define as diferentes fases por que passam os 

documentos sob o ponto de vista de sua administração e de seu uso, e 

estabelece sua eliminação ou guarda permanente, sem considerar as NTICs. 

2) Quando não há um fundo específico relacionado à história institucional e 

inúmeros dados relacionados aos eventos, projetos, registros imagéticos e 

demais documentos não são sistematizados periodicamente; 

3) Quando a discussão sobre o valor da documentação não é estabelecida de 

forma conjunta e integrada, a política de descarte ou a não interlocução entre 

as áreas a respeito das informações produzidas produz falhas e lacunas na 

memória institucional; 

Assim, a vulnerabilidade informacional implica dois problemas conceituais e 

técnicos: a perda das informações específicas da memória institucional e a falta de 

protocolos periódicos de sistematização desta memória.  

Para o reconhecimento da identidade e das políticas institucionais, a base de dados 

é a ferramenta que responde por estas questões e, consequentemente, deve ser 

protocolo prioritário nas ações de Conservação Preventiva. Indispensável à gestão 

segura do acervo sob a guarda institucional, também é fundamental ao 

estabelecimento de um projeto de memória. 

Protocolos de Conservação Preventiva para gestão de acervos de memória 

institucional 

Protocolos dirigidos à memória institucional são equivalentes aos protocolos de 

gestão de acervos que compreendem as atividades fins da instituição.  

Pensar o Inventário como protocolo introdutório ou basilar da prática da 

Conservação Preventiva não significa desqualificar ou minimizar o impacto de todos 

os outros fatores ambientais, pois um acervo inventariado submetido a ataque 

biológico é tão alarmante quanto um acervo não inventariado cujos registros foram 

perdidos. Nem tampouco ultrapassa os limites de competência da área, pois o 

princípio da preservação é gestado pela transdisciplinaridade. 
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A questão não é colocar qual problema é mais significativo ou prioritário, mas 

perceber que a especificidade de acervos da memória institucional impõe um olhar 

diferenciado para a área de Conservação Preventiva, a qual deverá estabelecer um 

estreito diálogo com a direção institucional e seus distintos setores para 

compreender as reais exigências de preservação. Por sua vez, a capacidade 

ampliada da Conservação Preventiva prevê um deslocamento entre, além e através 

de múltiplas disciplinas na busca de soluções dos problemas relacionados à gestão 

e à preservação das coleções, atuando para além de paradigmas fixos gestados em 

áreas fixadas. 

Na implantação de projetos de Conservação Preventiva, o Diagnóstico de 

Conservação deverá fornecer os dados indispensáveis sobre a política de gestão 

informacional desses acervos, incluindo questões de documentação de translado e 

localização.  

A segurança da documentação científica do acervo permite que uma nova forma de 

organização das coleções em Reserva Técnica seja vislumbrada. Normalmente os 

acervos são organizados por procedência, coleta ou coletor; esta prática implica em 

justapor materiais de características diversas e que, geralmente, interagem de forma 

a comprometer a conservação uns dos outros. Cada elemento possui uma 

propriedade de se relacionar com níveis distintos de temperatura, luz e umidade, 

como também admitem estruturas físicas e químicas desiguais. Cerâmicas, pedras e 

vidros em uma mesma gaveta; metais e papeis em uma mesma caixa conduzem à 

crônica de uma degradação anunciada. Além disso, artes confeccionadas por 

materiais híbridos e tecnologias experimentais estabelecem um problema singular à 

área. As diferenças dimensionais e de peso também implicam no planejamento e 

desenho do mobiliário e, deste modo, a organização dos acervos em Reserva 

Técnica por suas características materiais significa a elaboração de um plano de 

guarda eficiente, pautado por parâmetros da Conservação Preventiva. Um projeto 

inteligente e estratégico é aquele que reúne os quesitos necessários à preservação 

do acervo: documentação, acondicionamento, adequação ambiental, plano de 

manutenção do edifício, plano de vistoria, controle de ataque biológico, protocolos 

de manipulação. É também aquele que contempla a viabilidade das ações com 
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transformações das práticas engendradas em hábitos consuetudinários dos agentes 

institucionais. 

Assim, a orientação para guarda do acervo a partir de suas características materiais 

nem sempre é bem vista pelos pesquisadores de acervos artísticos, pois temem que 

a ação de não organizar o acervo por coleções em um mesmo armário, setor ou sala 

específica implique na dissociação da informação ou na desorganização do acesso. 

Na área da Museologia, essa prática é análoga e inúmeras vezes podemos ver em 

uma mesma vitrina objetos que comprometem uns aos outros – como objetos 

metálicos e têxteis expostos juntos – a partir de um parâmetro que prioriza a 

informação em detrimento da conservação, sem compreender que a migração dos 

componentes de corrosão sobre o tecido ocasiona uma degradação imediata.  

Os protocolos de organização de acervo em Reserva Técnica por materialidade só 

podem ser implementados a partir de um gerenciamento documental, portanto, a 

documentação museológica parte de uma conversa interdisciplinar entre pares: não 

é prerrogativa desta ou daquela área! Sua alimentação, nos atuais sistemas de 

informatização, deve ser partilhada entre todos os setores que acessam, manipulam 

e estudam o objeto. Porém, a responsabilidade pela movimentação do acervo deve 

ser gerenciada sempre por um setor específico, definido no plano gestor 

institucional. 

Museologia, Arquivologia, Documentação, Ciência da Informação, Computação, 

Ciência da Conservação, História da Arte, família, artista... quem tem a prerrogativa 

para a condução dessa política de controle e registro informacional do acervo? Cada 

área chamará para si a responsabilidade, mas não a operacionalidade. Esta 

situação normalmente emperra a implantação de projetos e políticas ampliadas para 

a gestão das coleções e intensificando sua vulnerabilidade em todos os níveis, 

informacional e material. Logo, é indispensável compreender que a coordenação de 

projetos de gestão de acervos artísticos nem sempre será privilégio de uma área: a 

competência será motivada pela experiência e pela capacidade estratégica de 

gerenciar pessoas que deverão partilhar seus conhecimentos específicos em nome 

de um objetivo maior, a salvaguarda da coleção. As ferramentas específicas de cada 
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campo gestadas pela interatividade – não pela hierarquização de princípios – 

possibilitam o sinergismo das ações. 

Considerações finais 

A Ciência da Conservação, em virtude de sua amplitude transdisciplinar, alarga o 

campo da Conservação Preventiva como uma área de ação pautada pela 

concepção estratégica que reúne competências distintas necessárias à prática de 

uma política de gestão para a preservação de acervos. 

A percepção da vulnerabilidade informacional dos acervos artisticos implica na 

criação de protocolos de gerenciamento documentais importantes que abarcam 

todas as áreas envolvidas e são indispensáveis para a elaboração de Diagnósticos 

de Conservação e Diagnósticos de Risco, bem como na condução de projetos 

voltados à Conservação Preventiva das coleções. A implantação desses projetos 

deve compreender esta vulnerabilidade em todas as suas fases. 

O diálogo entre pares é fator primordial para a definição dos sistemas, das 

prioridades e dos princípios norteadores que podem minimizar os riscos da 

dissociação informacional, mantendo a voz e o potencial de pesquisa dos acervos 

institucionais. 
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