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1. RESUMO 
O Centro de Memória Cultural do sul de Minas – CEMEC - presta serviços à 

comunidade de pesquisadores, professores e as pessoas de modo geral que 

queiram desvendar a história e a memória do Sul de Minas. 

O trabalho de conservação documental, no entanto deve ser constante. Boa 

parte dos fundos documentais organizados e catalogados neste centro encontra-se 

em estado avançado de deterioração, o que impede o manuseio dessa 

documentação e conseqüentemente inviabiliza o desenvolvimento de pesquisas.  

Nossa proposta de trabalho tem por objetivo dar continuidade ao processo de 

preservação de acervo documental e referencial, considerado de valor excepcional 

sob o ponto de vista histórico e cultural existente no Centro de Memória Cultural do 

sul de Minas. 

Dessa forma, ao mesmo tempo em que se abordam questões de relevância 

para preservação de documentos arquivístico, tais como as condições das 

instalações do arquivo, as condições ambientais, acondicionamento e cuidados com 

o manuseio, bem como o estado das peças documentais, com o intuito de 

aprofundar os conhecimentos na área de preservação e conservação de 

documentos, pretende-se também produzir pesquisas através da recuperação e 

preservação de documentos presentes nos acervos manuscritos (fundo forense de 

Lavras) e fotográficos (fundo Paulino de Araujo Ferreira Lopes) do CEMEC 

 
 
2. INTRODUÇÃO 

A inserção de alunos bolsistas em projetos de iniciação científica é de grande 

relevância para estimular a pesquisa, fomentar a participação no universo 

acadêmico, bem como proporcionar a aprendizagem de técnicas e métodos de 

pesquisa. O desenvolvimento de atividades de iniciação científica tem como 

finalidade oferecer ampla condição de aprendizagem, de forma que esta envolva 

além do cumprimento de determinadas discussões temáticas e teóricas, também a 

experimentação com a pesquisa. 

Desse modo, acreditamos que a participação no projeto “REVITALIZA 

CEMEC: PESQUISA, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ACERVOS 

MANUSCRITOS E FOTOGRÁFICOS DO CENTRO DE MEMÓRIA CULTURAL DO 

SUL DE MINAS” permitirá o manuseio e o contato com a documentação, 



imprescindível para a formação do aluno do curso de História e, por outro lado, 

extrair dessas fontes informações a partir de formulações e interrogações efetuadas 

pelo pesquisador. O trabalho implica ainda, o cotejamento com outras discussões já 

efetuadas sobre o tema através da bibliografia a ser utilizada. Este momento permite 

definir as escolhas teórico-conceituais, a partir das quais se construirá nossa própria 

análise e reflexão do tema proposto. 

 

3. OBJETIVOS: 
O projeto em questão deverá não somente proporcionar uma especificação 

mais detalhada do uso de fontes que constam no acervo do Centro de Memória 

Cultural do Sul de Minas (CEMEC), como também servirá como fonte para 

aprofundamento dos estudos sobre sociedade e política no período imperial da 

história do Brasil. 

A partir dos encontros com a orientadora para debate dos temas e exposição 

das leituras feitas as procuraremos numa perspectiva regional, contribuir para as 

discussões historiográficas sobre liberalismo, direitos civis na sociedade escravista 

imperial brasileira, através da investigação da evolução do uso de conceitos como 

cidadania, raça e identidade no cotidiano da população sul mineira no século XIX. 

Por se tratar de um acervo regional, temos como objetivo a sua divulgação, 

certamente se tornando um grande serviço á comunidade de Campanha e da região 

sulmineira.  

 

4. METODOLOGIA: 
A primeira etapa das atividades de pesquisa diz respeito ao levantamento e 

leitura da bibliografia referente ao tema. Essa primeira fase é de grande 

importância, pois representa o momento de verificar, de forma crítica, os principais 

escritos de historiadores e/ou cientistas sociais que tenham trabalhado com o tema. 

Verificar como cada um aborda o tema, quais são os pressupostos teórico-

metodológicos que sustentam sua argumentação nos trabalhos analisados. 

A etapa seguinte do projeto volta-se para o processo de identificação e 
descrição dos documentos. O primeiro passo, que é o da identificação, consiste 

em fazer um levantamento da documentação escolhida, pertencente ao acervo 

judicial e administrativo dos arquivos sob a guarda do Centro de Memória Cultural do 

Sul de Minas (CEMEC) a partir do catálogo descritivo das fontes. 



Uma vez feita à descrição da documentação, será possível o início da etapa 

seguinte: sistematização dos dados descritos e elaboração de uma base de 
dados. Esta fase poderá ser efetuada concomitantemente com a leitura e descrição 

dos documentos. Estes dados servirão de base e informação para a construção de 

um texto de caráter acadêmico para divulgação dos resultados, a ser efetuado pelo 

orientador do projeto. Esta etapa dos trabalhos consiste ainda da revisão da base 
de dados.  

Além disso, para o bom encaminhamento das atividades e desempenho do 

bolsista será feito também reuniões com o orientador para discussão e 
(re)definições de cada etapa do projeto, bem como para efetuar reflexões sobre o 

tema da pesquisas, considerando os dados da documentação e a literatura 

pertinente ao tema. Cabe ao bolsista auxiliar o orientador na redação do relatório 
final das atividades. 

Por fim, faz parte das atividades do bolsista a participação em eventos de 
iniciação científica, especialmente com a apresentação de trabalhos. Tal atividade 

tem como objetivo a divulgação do projeto, bem como ser um momento para se 

efetuar debates que permitam o melhoramento do projeto. 

 

. 5. DESENVOLVIMENTO  

A pesquisa volta-se para a preservação de acervos históricos da região do sul 

de Minas. As ações e projetos vinculados ao Centro de Memória Cultural do Sul de 

Minas - CEMEC têm primado pela preservação de vasta documentação (atas da 

câmara municipal, processos cíves e criminais, livros notariais, acervo fotográfico, 

acerco de colégios religiosos, etc.) que cobre o período do século XVIII ao XX. Tal 

material se constitui em um bem cultural de grande valor. Nesse sentido, os projetos 

e as pesquisas desenvolvidas, cujo principal objetivo é o de higienizar, organizar, 

sistematizar, acondicionar a documentação, digitalizar e posteriormente colocar à 

disposição de um público vasto, seja de estudantes, historiadores, estudiosos ou 

leigos, preserva a memória e o patrimônio histórico-cultural sul mineiro. 

A conservação dos suportes das informações organizadas é fundamental por 

que estes carregam a memória de uma instituição ou pessoa, e devem receber 

tratamento adequado para manter sua integridade física, sejam eles em papel ou 

nos diferentes suportes eletrônicos.  



Tendo em vista a importância do CEMEC como fonte de informação para a 

pesquisa, é indispensável que se efetue um diagnóstico dos documentos que estão 

ali depositados para que, possam ser adotadas medidas preventivas de 

conservação para o acervo.  

Por se tratar de um arquivo histórico, deve-se levar em conta os cuidados com 

a preservação dos documentos, sob sua guarda, observando todos os processos 

que acabam por deteriorar os documentos, ou que possam ocasionar a perda dos 

mesmos, como as condições ambientais, o espaço físico, a temperatura e umidade 

relativa do ar, o armazenamento e o mobiliário, os agentes biológicos, a iluminação 

utilizada, o desgaste resultante do manuseio e a segurança.  

A função principal de um arquivo é servir ao usuário, disponibilizando as 

informações contidas nos documentos, seja este usuário um administrador, um 

historiador ou um cidadão comum, tanto pelo seu valor probatório, histórico ou 

informativo. O acesso aos documentos deve ser eficiente, e para isto, o arquivo 

precisa estar em conformidade com a metodologia arquivística, que regem as 

funções de gestão dos arquivos como a criação, a aquisição, a classificação, a 

avaliação, a descrição, a conservação, e a comunicação ao usuário. 

A preservação como uma função arquivística está no mesmo patamar de 

importância das outras funções, sendo que as atividades de classificação, avaliação 

e descrição são atividades intelectuais, o arranjo atividade prática e são resultados 

da preocupação com a informação documental. A conservação abrange atividades 

concernentes à preservação do suporte documental, que constitui o “corpo físico” da 

informação. 

A conservação e a preservação têm como objetivo proporcionar a estabilidade 

física do documento.  

Para o Dicionário de Terminologia Arquivística, a conservação é “conjunto de 

procedimentos e medidas destinadas a assegurar a proteção física dos arquivos 

contra agentes de destruição ”1, e preservação é “função arquivística destinada a 

assegurar as atividades de acondicionamento, armazenamento, conservação e 

restauração de documentos”2  

                                                            
1 DICIONÁRIO DE TERMINOLOGIA ARQUIVÍSTICA. São Paulo: Associação dos Arquivistas 
Brasileiros – Núcleo Regional de São Paulo: Secretaria de Estado da Cultura, 1996, p. 18. 
2 Idem, p. 61. 



Em relação ao CEMEC Foram avaliadas as condições físicas do acervo, 

observando questões de importância para a preservação de documentos 

arquivísticos tais como as condições ambientais, acondicionamento, cuidados com o 

manuseio.  

O papel é um suporte extremamente frágil, sendo inúmeros os fatores que 

levam a sua degradação, neste acervo já foram diagnosticados os principais deles: 

acidificação extrema, o que resseca o papel quebrando-o, sujidades diversas, 

desaparecimento da tinta original, migração da tinta, corrosão por tinta ferrogálica 

comumente utilizada na época, ataque de fungos, etc 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Até o presente momento as primeiras etapas propostas já foram cumpridas e as 

seguintes atividades desenvolvidas no CEMEC: 

*Reorganização do espaço físico do acervo documental e fotográfico. 

* Recatalogação das fotos do Acervo Fotográfico “Paulino de Araújo Ferreira Lopes” 

*Recatalogação do banco de dados digital e construção de uma nova planilha para 

os arquivos corrompidos,  

**Higienização dos documentos 

*Elaboração em conjunto com a orientadora, de ações e projetos visando a interação 

da comunidade com as fotos e documentos do CEMEC. Exemplo: projeto de 

iniciação cientifica Jr – Bic jr: “Vi(ver) Lembranças: Memória visual, aspectos dos 

usos do passado e construção da história a partir do acervo fotográfico do CEMEC”. 

Este projeto conta com duas bolsistas Bic jr, e mais 3 alunos do ensino médio da 

Escola Estadual Vital Brasil, que atuam no projeto como voluntários.  

*Auxílio em pesquisas acadêmicas através de indicações de fotos ou documentos do 

acervo em geral, já recatalogados e higienizados.  
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