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APRESENTAÇÃO: 

O tempo presente é definido por contornos desenhados no âmbito da 

história social que determina o contexto, os conflitos e as contradições que 

consolidam novas realidades e novos processos de superação. Nesse sentido, 

as atividades materializadas em documentos, objetos e fotografias, entre outros 

meios colocam-se como referências fundamentais para a compreensão dos 

liames deste tempo; são marcas de temporalidades distintas que justificam o 

percurso possível, necessário de ser desvendado como requisito fundamental 

para a superação de um devir que pode ser marcado pelo senso comum e, 

portanto, desprovido de consciência. 

Por outro lado, a cultura define e é produto de uma condição política, 

econômica e social que se constrói a partir de um movimento dialético, 

marcando singularidades que são expressões da injunção de variáveis 

consolidadas pela vivencia social, em todos os seus desdobramentos. As 

marcas da cultura determinam as identidades e estas estão impregnadas na 

memória que pode ser aferida no acervo do patrimônio de um lugar, como por 

exemplo, numa instituição.  

O atual Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 

Paulo (IFSP) é uma instituição cuja origem remonta a 1910 na gestão do então 

Presidente da República Nilo Peçanha. Nessa época, a forte presença da 

oligarquia agrária se imiscuía com o avanço da urbanização principalmente em 

função da atividade cafeeira. A Escola de Aprendizes e Artífices em São Paulo 

teve como objetivo, então, suprir de mão de obra as demandas do avanço das 

cidades paulistas.  

A crise da atividade cafeeira associada à transferência de capitais para a 

industrialização definiu uma nova função para a Instituição. Assim, o Liceu 

Industrial de São Paulo, em 1937 foi produto de várias modificações 

econômicas que mudaram a dinâmica política do país expressa, também, na 

criação do Ministério de Educação e Saúde. Contudo, em 1942 a partir da 

denominada Reforma Capanema, o Liceu altera sua designação para Escola 

Industrial de São Paulo. Tal “reforma” teve como objetivo estabelecer uma 
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dimensão dual do ensino, determinando uma escola de elite conformada na 

dimensão propedeutica e uma escola voltada para o mundo do trabalho.  

O golpe de 1964, determinou várias modificações nas instituições 

públicas e a Escola Técnica de São Paulo incorpora o termo Federal, passando 

a ter vínculo explícito com o Governo da União na busca de um controle mais 

centralizado, característico do momento a que estava submetida a realidade 

brasileira frente a uma ditadura de cunho militar.  

A situação da Escola Técnica Federal de São Paulo irá se alterar no 

governo de Fernando Henrique Cardoso dando lugar ao denominado Centro 

Federal de Educação Tecnológica de São Paulo (CEFET-SP) que estabeleceu a 

ruptura do ensino médio integrado ao ensino técnico dentro da instituição, 

marcando o distanciamento entre formação geral e formação profissional no 

âmbito das escolas técnicas, em consonância com a política neoliberal que se 

consolidava nesse período.  

Em dezembro de 2008, o então governo Luís Inácio Lula da Silva cria 

o IFSP na busca de uma escola que reintegra o ensino médio ao técnico ao 

mesmo tempo que oferece 50% de suas vagas para o ensino superior sendo que 

destas, obrigatoriamente, 20% devem estar voltadas para a formação de 

professores. Foi uma iniciativa que fortaleceu a profissionalização do 

trabalhador e que reconheceu o papel importante das instituições públicas na 

oferta de cursos que atendessem as demandas do mundo do trabalho, incluindo 

a tarefa de formar professores, dimensão de formação que havia sido relegada 

pelo Estado a favor da iniciativa privada desde da década de 1960. Tratou-se 

de um período de significativa expansão da Rede Federal de Educação 

Científica e Tecnológica promovida pelo Ministério de Educação (MEC) e que 

perdurou até o governo da Presidenta Dilma Rousseff. 

Esse breve relato sobre o IFSP (histórico detalhado no Anexo 1) é 

importante para destacar o vínculo da Instituição com a história recente do 

país, salientando os vários momentos políticos e econômicos como expressão 

das mudanças que se operaram no país, nos últimos cem anos. Evidente que o 
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acervo disponível demonstra esse panorama numa dimensão material, 

remetendo para análises mais detalhadas dos processos explicitados.  

Os documentos disponíveis são fontes inquestionáveis na verificação 

de mudanças e de constatação dos roteiros políticos definidos para a educação 

profissional. 

O acervo do IFSP está disperso e requer organização, estruturação 

(conforme poderá ser verificado no diagnóstico do acervo da Instituição). É 

com esse intuito que se pretende criar o Centro de Memória do IFSP na 

perspectiva de contribuir com a pesquisa e sistematizar um rico patrimônio que 

não pode perder-se ou deteriorar-se. Trata-se de um compromisso com a 

sociedade, cuja função se vincula plenamente com uma instituição de ensino. 

Cabe a escola a guarda, preservação e organização dos arquivos e objetos 

públicos disponíveis na busca de uma identidade que incorpore todas as 36 

unidades do IFSP.  

Tal identidade permite pensar um projeto pedagógico que se 

comprometa plenamente com os propósitos presentes na missão do instituto, 

numa perspectiva de ressignificação do papel social que ele deve cumprir no 

âmbito da educação profissional, está vinculada à formação integral do 

trabalhador na busca da equidade educacional e da dignidade cidadã. 
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JUSTIFICATIVA:  

A história é resultado do processo de produção da existência humana e 

requisito para se compreender a realidade presente. Além da história oral que 

pode detectar sensações e impressões de vivências, definindo hábitos e 

costumes de um passado recente os registros escritos/fotográficos, os objetos e 

livros são fontes importantes para a definição de um contexto específico 

vinculado ao movimento geral da sociedade. 

Tanto na Antiguidade Clássica como na Idade Média a guarda de 

escritas, objetos e pinturas significavam a manutenção de emblemas de cultura 

e se vinculavam às expensas dos poderes constituídos. 

A modernidade demarcou a necessidade de organizar de maneira 

sistematizada todo tipo de informação inclusive aquelas coletadas no além-mar 

e nas colônias durante o mercantilismo. Isso definiu grandes centros de 

acúmulo de informações e repositórios de dados importantes para a ação 

imperialista que se consolidava desde o século XVI pela Europa do Ocidente. 

Nesse contexto, esses centros de informações eram, de fato, instrumentos de 

poder e repertório para a idealização de estratégias de conquista e exploração. 

Essa situação se mantem até os dias de hoje, se bem que no plano de uma 

geopolítica mundial as estratégias se modificaram, e muito, e aquilo que 

deveria ser confidencial ficou à disposição da sociedade.  

Por outro lado, a necessidade de assegurar o patrimônio cultural 

preservado historicamente fez surgir os museus, as bibliotecas e os arquivos de 

documentos na busca da sistematização de objetos culturais de várias 

naturezas (FONTANELLI, 2005). Por outro lado, a ideia de centros de 

documentação e centros de informação se disseminaram e encontraram 

ressonância nas instituições públicas e privadas que mantinham algum tipo de 

acervo. A guarda, preservação e organização desse acervo se tornou 

instrumento significativo para a definição de centros de memória, 

estabelecendo, dessa maneira, a construção de histórias institucionais. 

  Esses centros de memória, formados por materiais textuais, 

tridimensionais e bibliográficos surgem, de maneira mais organizada, a partir 



7 

 

da década de 1990 e rapidamente se espalham por várias instituições com a 

adesão de algumas empresas especializadas no gerenciamento das informações 

acumuladas. Associações esportivas, movimentos sociais, sindicatos, escolas 

entre outros grupos, reconheceram a importância da sistematização de seus 

acervos e dispenderam esforços e recursos para disponibilizar para a 

população uma estrutura organizada de suas memórias. Tal iniciativa teve 

como preocupação não só a preservação física dos materiais como também o 

incentivo à pesquisa e o reconhecimento do papel pedagógico que esse 

ambiente poderia dispor. Fontes primárias e secundárias consubstanciaram 

formas e mecanismos para a recuperação de informações visando a produção 

de histórias com vistas a reforçar ações de cunho educativo e de 

reconhecimento social. 

Frente a esse processo outras iniciativas ampliaram os horizontes de 

atuação dos centros de memória como oficinas de cultura, produção de 

material didático, pesquisas relacionadas aos usuários ou trabalhadores da 

instituição e sua relação com a sociedade, ações culturais de interface com os 

acervos disponíveis, oficinas específicas para tratamento das fontes etc. 

Ao mesmo tempo em que os centros de memória ampliavam suas 

atividades, as demandas internas encaminhavam uma série de procedimentos 

para uma melhor acomodação de suas instalações. Assim, foram 

desenvolvidos serviços de higienização, acondicionamento, conservação 

curativa, digitalização e construção de instrumentos de trabalho e de pesquisa. 

Para tanto, foram idealizados planos de classificação, inventários, guias, 

catálogos além de estruturas envolvendo sites de disponibilização de 

informações e de recolhimento de dados textuais ou iconográficos.  

No plano da Lei Federal 8.159 de 08 de janeiro de 1991 que dispõe 

sobre a política nacional de arquivos públicos e privados é possível verificar 

que “é dever do poder público a gestão documental e a de proteção especial a 

documentos e arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, 

ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação” 

(BRASIL, 1991). Nesse sentido, as instituições têm o dever de organizar seu 

patrimônio sob pena de não atender uma determinação oficial e, portanto, não 
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assegurar o acesso de informações ou disponibilidade de provas. De certa 

maneira, essa Lei aponta para a necessidade de vários tipos de arquivo: central, 

de mobiliário e aquele que se assemelha com os pressupostos de um centro de 

memória, até porque, pela redação, fica explicitado, também, o compromisso 

com a pesquisa e veiculação da cultura. 

  Esse apanhado sobre o processo histórico que consolidou os centros de 

memória é importante para o reconhecimento da importância de um centro de 

memória instalado no IFSP. De certa maneira, essas informações são 

emblemáticas para ressaltar a necessidade desse serviço numa instituição que 

ultrapassa os cem anos de existência e que, até agora, não tem seu acervo 

organizado e, pior, que vem se deteriorando em estado avançado.  
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 OBJETIVOS GERAIS: 

    Seguindo o que determina a Lei 12.527/11 os objetivos centrais de 

guarda de documentos são aqueles que que se vinculam às necessidades da 

administração, além de servir como prova, pesquisa e referencial de valor 

histórico. Contudo, cabe prioritariamente ao centro de memória proposto 

sistematizar, preservar e difundir todo o acervo do IFSP com o objetivo de 

atender as várias dimensões que se espraiam a partir da disponibilização de 

documentos, objetos, materiais fotográficos e livros raros acumulados no 

transcorrer dos 107 anos de existência da Instituição. Estruturando o acervo, é 

possível atender o usuário em várias direções, não só na captação de 

informações de cunho administrativo, mas sobretudo proporcionando a adesão 

de atividades que se relacionam diretamente com a educação e cultura. 

Atuando como laboratório de pesquisa, mantém um conjunto de referências, 

na expectativa de facilitar o acesso às fontes de informação na perspectiva do 

encaminhamento de eventos científico-culturais e produção de conhecimento 

acadêmico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Reunir, tratar e disponibilizar o acervo documental, objetos, livros e material 

audiovisual com o intuito de assegurar a preservação de um patrimônio com 

107 anos de existência; 

 Integrar e promover estudos e pesquisas sobre a história do IFSP; 

 Desenvolver propostas que se vinculam às Ciências da Informação e 

Documentação como suporte para as ações voltadas para a memória do IFSP; 

 Organizar e desenvolver publicações e material de divulgação do Centro; 

 Promover eventos de ordem acadêmica (exposições, debates, seminários); 

 Apoiar as atividades relacionadas à memória institucional desenvolvidas no 

IFSP; 

 Disponibilizar um site contendo informações que possam servir de referência 

para a produção de materiais didáticos e planos de cultura.  

 Incentivar o desenvolvimento de artigos de história oral a partir do depoimento 

de ex-servidores e estudantes egressos; 
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 Estruturar uma rede de informações na busca de integrar os vários câmpus do 

Instituto na proposta do Centro de Memória. 

 Estabelecer critérios para a construção de Centros de Memória vinculados à 

realidade de cada campus.  



11 

 

 

DIAGNÓSTICO DO ACERVO DO CAMPUS SÃO PAULO E REITORIA 

Segundo o arquivista da Pró- Reitoria de Ensino e membro da Comissão 

Permanente de Avaliação de Documentos do IFSP, Pierre Aquino Carneiro os 

documentos acumulados (e ainda disponíveis) nos 107 anos da Instituição 

encontram-se em estado muito precário de acondicionamento. O mesmo acontece 

com os objetos e livros que estão sendo descartados pela falta de utilidade 

imediata sem se considerar o valor histórico que eles imprimem. O relato abaixo 

explicita essa situação e demarca a plena necessidade de organização, 

catalogação, digitalização do acervo disponível. 

Faz-se necessário a elaboração desse diagnóstico dos documentos 

resultantes das atividades do Câmpus São Paulo e da Reitoria pelo mau estado de 

conservação em que ambos se encontram atualmente, bem como pelo valor 

histórico que os registros guardam entre si. Pretende-se com este diagnóstico 

fornecer informações úteis para subsidiar programas ou projetos de organização 

da memória do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 

Paulo – IFSP. 

Com pouco mais de 105 anos o Instituto Federal de São Paulo iniciou suas 

atividades como Escolas de Aprendizes Artífices no ano de 1909. Desde então 

vem produzindo documentos que registraram suas atividades ao longo dos anos. 

Sem diretrizes e políticas arquivísticas que acompanham todo o ciclo dos 

registros a massa documental do IFSP foi acumulando desordenadamente sendo 

armazenada em salas sem a adequada infraestrutura para sua preservação e 

acesso. 

O acervo do IFSP é formado de documentos resultantes das atividades da 

Reitoria e do Câmpus São Paulo e atualmente estão misturados em três salas 

situadas no subsolo do bloco C do Câmpus São Paulo. Ambas as salas não 

foram preparadas para receber a documentação e é de difícil acesso já que várias 

estantes com documentos ocupam o pouco de espaço existente e impede a entrada 

aos corredores. Segundo resolução n.º 13, de 9 de fevereiro de 2001 do Conselho 

Nacional de Arquivos, a qual aborda sobre a recomendação para construção de 

arquivos:  
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“Um arquivo deve oferecer serviços e atividades para o público, 

possibilitar o trabalho técnico e administrativo e possuir áreas de 

depósito reservadas, com condições climáticas e de segurança 

especial. Assim, o edifício precisa ser planejado ou adaptado, 

prevendo-se os trabalhos relacionados com recolhimento, 

organização, arranjo, guarda, preservação e segurança do acervo, 

bem como atividades de pesquisa, educativas e culturais”. 

(BRASIL, 2001, não paginado). 

 

É importante salientar que a memória do IFSP está se perdendo em meio a 

esses locais em que são armazenados onde as condições ambientais são precárias 

e não oferecem o mínimo de conservação e acesso aos registros. 

 

Fotografia 1 e 2. À esquerda, local onde estava armazenado o Arquivo; à direita, atual local de guarda 

localizado no subsolo do Bloco C do Câmpus São Paulo. 

 

Ambas as salas são inadequadas para o armazenamento dos documentos e 

não seguem especificações de resistência estrutural, possuindo má ventilação, 

iluminação precária sendo um ambiente insalubre às pessoas que ali visitam. 
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Fotografias 3 e 4 Entradas: Atual local de guarda do acervo. 

O atual local de guarda está abarrotado de documentos pois as três salas 

onde o acervo está armazenado são menores que o antigo salão de guarda e 

também não foram planejadas para receber a documentação. 

 

 

Fotografias 5 e 6 e 7. À esquerda, sala 552; ao centro, sala 553; e à direita, sala 

554 localizadas no subsolo do bloco C do Câmpus São Paulo 

 

No interior das três salas é quase impossível de se caminhar devido à grande 

quantidade de documentos e estantes. Muitas caixas e livros foram deixados no 

chão facilitando para propagação de insetos e roedores. 
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Fotografia 8. Interior da sala 553 onde estão amontoados livros e caixas com documentos. 

 

São inúmeros os tipos documentais que compõem o acervo, há 

memorandos, listagem de patrimônio, diários de classe, livros de frequência de 

funcionário, registro de requisições internas, processos de pregão, contratação de 

seguro total de veículos oficiais, registro de terceirização de serviços de limpeza, 

diárias, documentos contábeis dentre outros que necessitam urgentemente de 

tratamento arquivístico já que estão no subsolo, local de umidade elevada sendo 

favorável para formação de fungos. 
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Fotografias 9 e 10. À esquerda, pastas e livros misturados sem o mínimo de organização; à direita, 

Diários de Classe do ensino médio de vários anos. 

 

É difícil precisar a quantidade de tipologias documentais que compõem o 

acervo já que não existe um controle de entrada e saída documentos. Tampouco saber 

quais documentos já são passíveis de eliminação e quais são de guarda permanente, pois 

ainda não foi realizado uma avaliação na massa documental. 

A portaria n.º 1.224, de 18 de dezembro de 2013 do Ministério da Educação, 

que institui normas sobre a manutenção e guarda do Acervo Acadêmico das Instituições 

de Educação Superior (IES) pertencentes ao sistema federal de ensino aplica o código de 

classificação e tabela de temporalidade para documentos relativos às atividades-fim das 

Instituições Federais de Ensino. No caso dos diários de classe, a guarda mínima é de 20 

anos, ficando 10 anos na fase corrente mais 10 anos na fase intermediária. Só após este 

prazo e com aprovação de uma Comissão Permanente de Avaliação de Documentos - 

CPAD os diários de classe serão passíveis de eliminação. 

Em uma breve visita ao acervo foi possível encontrar registros do período em 

que o IFSP ainda era Escola de Aprendizes Artífices de São Paulo. Documentos com 
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valor histórico como um livro de ponto de funcionários datado de 1929 encontrado em 

uma caixa no acervo. 

 

             

 

Fotografia 11 e 12Fotografias 11 e 12: À esquerda, capa do livro de ponto de funcionários datado de 1929; 

à direita, folha com assinatura dos funcionários com presença de manchas causadas por fungos. 

 

Pela notação presente nos espelhos de algumas caixas há provavelmente mais 

documentos, e de anos anteriores ao livro acima. O livro juntamente com outros 

documentos que contam um pouco da história do IFSP necessitam de uma intervenção 

pois estão deteriorando como se vê na imagem. 

O acervo contém documentos resultantes das atividades de vários setores e abrange 

diferentes períodos. 
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Fotografias 13 e 14. À esquerda, livro do setor de protocolo datado de 1951; à direita, livro com folhas de pagamento 

do setor de Recursos Humanos do ano de 1987. 

O acervo chegou a um ponto de desorganização que será preciso muito trabalho e 

muita mão de obra especializada tamanha é a quantidade de documentos oficiais que foram 

e estão sendo depositados ali. 

Essa situação apontada nas considerações do servidor Pierre é importante para 

definir a necessidade de uma estruturação dos arquivos consonantes na longa caminhada 

do IFSP nas suas várias denominações.  

Evidente que os documentos precisam ser ordenados e classificados para que se 

possa definir o que deva ser descartado como registro que já cumpriu o seu papel 

administrativo; aquilo que ainda pode servir de referência de informação e que guarda sua 

destinação final e aquilo que tem valor histórico e precisa ser preservado. Trata-se de 

tarefa árdua que traz como benefício prioritário desempenhar sua função como arquivo à 

disposição dos usuários seja para confrontação de veracidade de registro, seja para o apoio 

de atividades de cunho educacional, cultural e de pesquisa acadêmica.  
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                PROPOSTA: 

Desde 2010 que o IFSP tem interesse na estruturação de um Centro de Memória 

visando aglutinar documentos, objetos e livros dispersos, produzidos/adquiridos ao longo 

da sua história, com o objetivo de assegurar um panorama mais organizado de todas as 

etapas que ocorreram na trajetória da Instituição. Contudo, apresar dos esforços envidados, 

até aqui não foi possível destinar alguma verba que pudesse atender essa demanda, 

considerando principalmente as dificuldades de captação de recursos para essa finalidade. 

Apesar da legislação definir a obrigatoriedade do serviço público a guarda de seu 

acervo, no cotidiano, esse processo se torna mais difícil até porque depende de uma série 

de providencias que fogem da rotina de uma instituição de ensino como: processos de 

higienização e tratamento dos documentos e catalogação e restauração de objetos e livros.   

Em junho de 2016, a partir de um acordo entre IFSP e a Prefeitura do Município de 

São Paulo foi constituído o Centro de Referência de São Miguel Paulista e uma das suas 

atribuições seria implantar o Centro de Memória do IFSP. O processo que envolveu tal 

acordo dependeu de uma série de tratativas que possibilitaram em dezembro de 2016 a 

cessão da dominalidade do prédio, objeto do acordo, para o IFSP por 99 anos (processo 

mais detalhado no Anexo 2). 

Por outro lado, a comunidade de São Miguel Paulista é uma das mais antigas da 

cidade de São Paulo e o Centro de Memória se instalar nessa região se torna fato 

emblemático, até porque o local aglutina um significativo conjunto de atividades culturais 

que associadas à história do IFSP pode consubstanciar vários projetos integrados de 

educação e cultura.  

O Centro de Referência de São Miguel Paulista dispõe de espaço adequado não só 

para o tratamento do acervo, mas também para a estruturação de arquivos e exposição de 

materiais (Anexo 3). Contudo, para a sua realização será necessária a contratação de uma 

empresa especifica de tratamento arquivístico, fornecendo apoio profissional 

especializado, visando atender as necessidades de gestão documental no que se refere aos 

registros disponíveis na reitoria e campus São Paulo. Vale destacar que outros câmpus já 

dispõem de acervo consolidado o que remete à necessidade de incorporação nessa 

proposta.  
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Todo o tratamento do acervo deve ser realizado no Centro de Referência de São 

Miguel Paulista, dependendo, apenas, da transferência dos documentos, que no momento, 

estão acumulados no campus São Paulo conforme relatado no item anterior “diagnóstico 

do acervo do campus São Paulo e reitoria” e em outros câmpus mais antigos como o de 

Cubatão e Sertãozinho, por exemplo.  

Para tanto será necessário estabelecer processos de licitação, estabelecendo prazos 

a partir de diagnóstico próprio; eliminação de documentos; organização física dos 

documentos resultantes de processo de avaliação; higienização e catalogação, além do 

resgate dos objetos e livros disponíveis que compõe os acervos. 

Cabe ao IFSP acionar a Comissão Permanente de Avaliação de Documento – 

COPAD do IFSP com vistas a definir a relevância da documentação, indicando o que deve 

ser descartado e o que cabe como fonte documental para o Centro de Memória.  

É importante destacar que no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2014 

– 2018 a proposta de Centro de Memória está alocada na Pró-reitora de Extensão; contudo, 

considerando a natureza do serviço que se pretende prestar, é importante que as tratativas e 

administração do Centro de Memória estejam vinculadas ao Gabinete da Reitoria posto 

que se trata de um serviço multifuncional que não se vincula, apenas a uma atividade 

externa do IFSP; pelo contrário, explicita concretamente uma vinculação fusionada entre 

ensino, pesquisa e extensão.  
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               CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 A criação de um Centro de Memória se mostra como a melhor estrutura para 

a organização do acervo inativo do IFSP pois permite acumular os documentos, objetos e 

livros raros que se agregaram no transcorrer do tempo e no espaço junto à Instituição. A 

efetivação desse ambiente pode constituir-se como um divisor de águas sobre a realidade 

histórica do IFSP no plano da ruptura daquilo que “pode ser”, mas que não tem 

comprovação formalizada em contraponto às determinações legais devidamente 

documentadas, catalogadas e organizadas.  

Nesse sentido, a memória institucional ancorada na educação patrimonial e 

identificada por uma seleção de acervo possibilita estimar algumas potencialidades 

voltadas à pesquisa cultural e educacional. 

A pouca atenção dada pelos ambientes escolares à preservação da memória tem 

sido destacada por vários autores que salientam a falta de critério para a conservação do 

patrimônio como se os prédios pudessem ser reformados e não restaurados e os 

documentos e objetos descartados como se indicassem, apenas, a etapa final de um 

processo concluso.  

Por outro lado, a escola é expressão de um contexto político-cultural e revela 

sutilezas que não podem ser desprezadas numa análise mais geral sobre a realidade. Cabe 

aos centros de memória preservar tais sutilezas com vistas a assegurar novas interpretações 

e outras versões sobre o mundo que nos cerca. 

Essa perspectiva abre um espectro fundamental junto ao IFSP que enquanto 

instituição de ensino poderá cumprir com seu papel de difusor de cultura e empreendedor 

da pesquisa, nas suas variadas dimensões.  
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ANEXO 1 

HISTÓRICO INSTITUCIONAL O IFSP (adaptado do PDI 2014 – 2018) 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – 

Instituição componente da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, foi instituído pela Lei Nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008, mas se 

origina historicamente com a Escola de Aprendizes e Artífices de São Paulo, 

posteriormente Liceu Industrial de São Paulo, Escola Industrial de São Paulo, Escola 

Técnica de São Paulo, Escola Técnica Federal de São Paulo e Centro Federal de 

Educação Tecnológica de São Paulo.  

A Escola de Aprendizes e Artífices De São Paulo, primeira denominação do 

Instituto, foi criada pelo Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909, que fundou 19 

escolas de aprendizes artífices nas capitais dos estados então existentes, escolas 

destinadas a propiciar “o ensino primário profissional gratuito” (FONSECA, 1986, v. 1, 

p. 177). Esse decreto “representou o marco inicial das atividades do governo federal no 

campo do ensino dos ofícios” e determinava que a responsabilidade pela fiscalização e 

manutenção das escolas seria de responsabilidade do Ministério da Agricultura, 

Indústria e Comércio.  

No ano de 1930, na primeira passagem de Getúlio Dornelles Vargas (03.11.1930 

a 20.07.1934) como mandatário do país, foi criado o Ministério da Educação e Saúde 

Pública e uma nova subordinação para as escolas foi estabelecida, pois se deu o 

“agrupamento, sob sua direção, de todas as escolas federais existentes no país”, entre 

elas as Escolas de Aprendizes Artífices (FONSECA, 1986, v. 1, p. 225). Na capital do 

estado de São Paulo, o início do funcionamento da escola ocorreu no dia 24 de 

fevereiro de 1910, instalada precariamente em um barracão improvisado na Avenida 

Tiradentes, sendo transferida, alguns meses depois, para as instalações no bairro de 

Santa Cecília, na Rua General Júlio Marcondes. A data de 24 de fevereiro é a constante 

na obra de FONSECA (1986), lá permanecendo até o final de 1975.  

Os primeiros cursos oferecidos foram de tornearia, mecânica e eletricidade, além 

das oficinas de carpintaria e artes decorativas (FONSECA, 1986) O contexto industrial 

da cidade de São Paulo, provavelmente aliado à competição com o Liceu de Artes e 

Ofícios, também na capital do estado e criado em 1873, levou à adaptação de suas 
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oficinas para o atendimento de exigências fabris não comuns na grande maioria das 

escolas dos outros estados. Assim, a escola de São Paulo “foi das poucas que 

ofereceram desde seu início de funcionamento os cursos de tornearia, eletricidade e 

mecânica e não ofertaram os ofícios de sapateiro e alfaiate comuns nas demais” 

(CUNHA, 2005, p. 71).  

Segundo Fonseca (1986, v.1, p. 183), no primeiro ano de funcionamento, a 

escola contou com 135 alunos matriculados e uma frequência de 95 deles. Já pelos 

dados calculados a partir das informações de Cunha (2005), foi possível verificar que, 

no período diurno, entre os anos de 1909 e 1930, a escola contou com 3.805 alunos 

matriculados e, no período noturno, entre os anos de 1918 e 1930, obteve 2.121 

matrículas.  

A Escola de Aprendizes Artífices de São Paulo, ao longo daquele período, foi 

fiscalizada por diferentes órgãos da estrutura governamental. Enquanto subordinada ao 

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, era, inicialmente, acompanhada pelos 

inspetores agrícolas, depois pelo Serviço de Remodelação do Ensino Profissional 

Técnico e, em seguida, pelo Serviço de Inspeção do Ensino Profissional Técnico. 

Posteriormente, já ligada ao Ministério da Educação e Saúde Pública, a escola foi 

supervisionada por um novo órgão criado pelo governo, denominado de Inspetoria do 

Ensino Profissional Técnico (FONSECA, 1986, v. 1).  

Nova mudança ocorreu com a aprovação do Decreto nº 24.558, de 03 de julho de 

1934, que expediu novo regulamento para o ensino industrial, transformando a 

inspetoria em superintendência. A respeito da localização da escola, foram encontrados 

indícios, nos prontuários funcionais de dois de seus ex-diretores, de que teria, também, 

ocupado instalações da atual Avenida Brigadeiro Luis Antonio, na cidade de São Paulo. 

Sob a denominação de Escola de Aprendizes Artífices de São Paulo, a escola funcionou 

de 1909 a 1937. 

O ensino no Brasil passou por uma nova estruturação administrativa e funcional 

no ano de 1937, disciplinada pela Lei nº 378, de 13 de janeiro, que regulamentou o 

recém-denominado Ministério da Educação e Saúde. Na área educacional, foi criado o 

Departamento Nacional da Educação que, por sua vez, foi estruturado em oito divisões 

de ensino: primário, industrial, comercial, doméstico, secundário, superior, extraescolar 

e educação física (LEI nº 378, 1937). A mesma lei extinguia a Superintendência do 
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Ensino Profissional, transformando-a em Divisão do Ensino Industrial, e sua condução 

passava às mãos do engenheiro Francisco Montojos (FONSECA, 1986, v.5). Já sob o 

ponto de vista do acompanhamento das Escolas de Aprendizes Artífices, a lei criava, 

também, oito delegacias federais de educação, uma delas localizadas em São Paulo, 

responsáveis pela “inspeção dos serviços federais de educação e dos estabelecimentos 

de ensino reconhecidos federalmente”, utilizando-se para tal de delegados federais e os 

inspetores de ensino a ela incorporados (LEI nº 378, 1937).  

A denominação, de Liceu Industrial de São Paulo, perdurou até o ano de 1942, 

quando o Presidente Getúlio Vargas, já em sua terceira gestão no governo federal 

(10.11.1937 a 29.10.1945), baixou o DECRETO-LEI nº 4.073, de 30 de janeiro, 

definindo a Lei Orgânica do Ensino Industrial que preparou novas mudanças para o 

ensino profissional. Assim, durante o período em que a escola foi denominada de Liceu 

Industrial de São Paulo, entre 1937 e início de 1942, dirigiram a instituição (dando 

continuidade a sua gestão) Glicério Rodrigues Filho e, em seguida, Francisco da Costa 

Guimarães, nomeado em 19 de setembro de 1939, que também já havia sido diretor da 

Escola de Aprendizes Artífices, cabendo-lhe a oportunidade de efetuar a transição para 

a denominação adotada a partir de 1942.  

Conforme mencionado, em 30 de janeiro de 1942 foi baixado o Decreto-Lei nº 

4.073, introduzindo a Lei Orgânica do Ensino Industrial e implicando a decisão 

governamental de realizar profundas alterações na organização do ensino técnico. Os 

estudos de Matias (2004, p.29) apontam para o fato de que foi a partir dessa reforma 

que “o ensino técnico industrial passou a ser organizado como um sistema, passando a 

fazer parte dos cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação”. Essa norma legal 

foi, juntamente com as Leis Orgânicas do Ensino Comercial (1943) e do Ensino 

Agrícola (1946), a responsável pela organização da educação de caráter profissional no 

país. Neste quadro, também conhecido como Reforma Capanema, o Decreto-Lei 4.073 

traria “unidade de organização em todo território nacional”. Até então, “a União se 

limitara, apenas, a regulamentar as escolas federais”, enquanto as demais, “estaduais, 

municipais ou particulares regiam-se pelas próprias normas ou, conforme os 34 casos, 

obedeciam a uma regulamentação de caráter regional” (FONSECA, 1986, v. 2, p. 9). A 

nova legislação estabelecia o ensino industrial como sendo de segundo grau, em 

paralelo com o ensino secundário, possibilitando a articulação com outras modalidades 

de ensino e estabelecendo a garantia do ingresso em escolas superiores diretamente 
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relacionadas ao curso técnico concluído. Terminava, assim, “a sina do aluno que, ao 

concluir uma escola profissional, não podia continuar seus estudos” (FONSECA, 1986, 

v. 2, p. 9).  

Por ser concebida no sentido de romper o estigma da educação profissional 

destinada aos desfavorecidos da fortuna, logo em seu Capítulo Primeiro, ao tratar “Dos 

conceitos fundamentais do Ensino Industrial”, a nova lei propõe que o ensino 

profissional, além de atender os interesses das empresas e formar profissionais capazes 

de acompanhar as transformações da tecnologia, deveria buscar a formação humana do 

aluno e assegurar a igualdade de oportunidades para homens e mulheres.  

A Lei Orgânica cuidou com igual desvelo de uma das mais importantes facetas 

da educação profissional, responsável, em muitos casos, por suas deficiências 

históricas: a atenção à parte didática pedagógica. Ao introduzir a Orientação 

Educacional nas escolas industriais federais, o legislador revelou atenção ao cuidado 

com os alunos, inclusive tratando da questão em capítulo específico, definindo a 

necessidade do aprimoramento na forma de seleção do corpo docente e seus requisitos 

de atuação (FONSECA, 1986, v.2).  

A formação docente em qualquer área seria feita em cursos apropriados, e o 

provimento em caráter efetivo dos professores dependia da prestação de concurso e da 

prévia inscrição do candidato no competente registro do Ministério da Educação, 

ressalvando-se os estrangeiros de comprovada competência não residentes no país e 

especialmente chamados para a função (DECRETO-LEI 4.073, 1942). Buscar-se-ia o 

aperfeiçoamento dos conhecimentos e da competência pedagógica, pela realização de 

cursos de aperfeiçoamento e de especialização durante o ano letivo ou nas férias 

escolares, com a organização de estágios em estabelecimentos industriais e mediante a 

concessão de bolsas de estudo para viagem ao exterior (DECRETO-LEI 4.073, 1942). 

Cuidava também a lei da melhoria da administração escolar, criando a possibilidade da 

“instituição, junto ao diretor, de um conselho consultivo composto de pessoas de 

representação nas atividades econômicas do meio, e que coopere na manutenção desse 

contato com as atividades exteriores”. Recomendava, também, o funcionamento das 

escolas em todos os períodos e a especial atenção à organização racional da 

escrituração e do arquivo escolar (DECRETO-LEI nº 4.073, 1942).  
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Quanto ao diretor, de maneira específica mencionava a lei: A administração 

escolar, nas escolas industriais e escolas técnicas, será concentrada na autoridade do 

diretor, e orientar-se-á no sentido de eliminar toda tendência para a artificialidade e a 

rotina, promovendo a execução de medidas que deem ao estabelecimento de ensino 

atividade, realismo e eficiência” (DECRETO-LEI nº 4.073, 1942).  

Referidas algumas das mudanças definidas pela legislação, é necessário abordar 

mais diretamente a questão da denominação da escola, visto o caráter que reveste este 

trabalho. Assim, no momento em que o decreto passava a considerar a classificação das 

escolas em técnicas, industriais, artesanais ou de aprendizagem, estava criada uma nova 

situação indutora de adaptações das instituições de ensino profissional e, por conta 

dessa necessidade de adaptação, foram se seguindo outras determinações definidas por 

disposições transitórias para a execução do disposto na Lei Orgânica. A primeira delas 

foi enunciada no Decreto-Lei nº 8.673, de 03 de fevereiro de 1942, que regulamentava 

o Quadro dos Cursos do Ensino Industrial, esclarecendo aspectos diversos dos cursos 

industriais, dos cursos de mestria e também dos cursos técnicos. O segundo, sob nº 

4.119, de 21 de fevereiro de 1942, determinava que os estabelecimentos federais de 

ensino industrial passariam à categoria de escolas técnicas ou de escolas industriais e 

definia também prazo até 31 de dezembro daquele ano para a adaptação aos preceitos 

fixados pela Lei Orgânica. Pouco depois, era a vez do Decreto-Lei nº 4.127, assinado 

em 25 de fevereiro de 1942, que “estabelecia as bases de organização da rede federal de 

estabelecimentos de ensino industrial, instituindo as escolas técnicas e as industriais” 

(FONSECA, 1986, v. 2, p. 22).  

Foi por conta do último decreto que se deu a criação da Escola Técnica de São 

Paulo, embora ainda não autorizada a funcionar, visando à oferta de “cursos técnicos e 

os cursos pedagógicos, e os cursos industriais e os cursos de mestria, desde que 

compatíveis com as suas instalações” (DECRETO-LEI nº 4.127, 1942). Instituía, 

também, essa legislação, que o início do funcionamento da Escola Técnica de São 

Paulo estaria na dependência de que fossem construídas e montadas novas e próprias 

instalações, mantendo-a enquanto não se concretizassem essas condições na situação de 

Escola Industrial de São Paulo.  
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Prosseguindo as providências de regulamentação para a organização do novo 

espaço do ensino técnico, coube ao Decreto nº 11.447, de 23 de Janeiro de 1943, fixar 

os limites da ação didática nas escolas técnicas e nas industriais.  

Assim, a oferta dos cursos foi definida conforme a estrutura física e os 

equipamentos existentes em cada localidade, cabendo, no caso de São Paulo, a seguinte 

estruturação para aquele ano letivo.  

A Escola Técnica de São Paulo ministraria os seguintes cursos de formação 

profissional:  

I – Ensino industrial básico: 1. Curso de fundição. 2. Curso de serralheria. 3. Curso de 

mecânica de máquinas. 4. Curso de marcenaria. 5. Curso de cerâmica.  

II – Ensino de mestria: 1. Curso de mestria de fundição. 2. Curso de mestria de 

serralheria. 3. Curso de mestria de mecânica de máquinas 4. Curso de mestria de 

marcenaria. 5. Curso de mestria de cerâmica.  

III – Ensino técnico: 1. Curso de edificações. 2. Curso de desenho técnico. 3. Curso de 

decorações de interiores. (DECRETO nº 11.447, 1943)  

Ainda quanto ao aspecto de funcionamento dos cursos considerados técnicos, é 

preciso mencionar que, pelo Decreto nº 20.593, de 14 de Fevereiro de 1946, a escola 

paulista recebeu autorização para implantar o de Construção de Máquinas e Motores. 

Outro Decreto, de nº 21.609, de 12 de agosto 1946, autorizou o funcionamento de outro 

curso técnico, o de Pontes e Estradas.  

Retornando à questão das diversas denominações do CEFET SP, apuramos em 

material documental, encontrado em prontuários de seus ex-diretores, a existência de 

menção ao nome de Escola Industrial de São Paulo em raros documentos. A partir da 

gestão de Isaac Elias de Moura, iniciada em agosto de 1942, todas as referências 

tratam-na como Escola Técnica de São Paulo, indicando que a adoção do nome de 

Escola Industrial foi breve, entre a publicação do DECRETO-LEI nº. 4.127, de 

fevereiro de 1942, e a edição do Decreto nº. 11.447, de janeiro de 1943. Corrobora esse 

entendimento o fato de que, nesse último decreto, editado para fixar os limites da ação 

didática das instituições de educação profissional da União, a escola de São Paulo já 

não constava no rol daquelas categorizadas como industriais, mas sim, de maneira 

exclusiva, como escola técnica.  
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Na condição de Escola Técnica de São Paulo, desta feita no governo do 

Presidente Juscelino Kubitschek (31.01.1956 a 31.01.1961), foi baixado outro marco 

legal importante da instituição. Trata-se da Lei nº 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, 

que determinou sua transformação em entidade autárquica. A mesma legislação, 

embora de maneira tópica, concedeu maior abertura para a participação dos servidores 

na condução das políticas administrativa e pedagógica da escola.  

Derivou, portanto, da Lei nº 3.552 a possibilidade do acompanhamento mais 

estreito dos destinos da escola por parte de seus servidores, mediante a instituição dos 

Conselhos de Representantes e dos Professores. Entretanto, sua aplicação, de maneira 

efetiva, somente ocorreu oito meses após sua publicação, pois a legislação 

regulamentadora, no caso o Decreto nº 47.038, foi baixado somente em 16 de outubro 

de 1959. O referido decreto detalhava as formas de provimento de ambos os colegiados 

e definia o Conselho de Professores como órgão consultivo da escola, remetendo o 

acompanhamento e a responsabilidade pela administração escolar ao Conselho de 

Representantes. Neste último, nenhum servidor da escola, excetuando-se o 

representante dos professores, teria assento ao lado de outros integrantes escolhidos 

entre pessoas não integrantes da comunidade escolar.  

Por outro lado, a possibilidade da indicação de interventores, conforme previa a 

Lei 3.552, indicava a intenção do governo em manter o controle da estrutura. Segundo 

MEIRELLES, 1994, pp. 62 – 63, apud BARROS NETO, 2004, “Entidades autárquicas 

são pessoas jurídicas de Direito Público, de natureza meramente administrativa, criadas 

por lei específica, para a realização de atividades, obras ou serviços descentralizados da 

entidade estatal que as criou.”.  

No caso de São Paulo, uma intervenção de fato ocorreu alguns anos mais tarde, 

com a designação de Luiz Gonzaga Ferreira. Importância adicional para o modelo de 

gestão proposto pela Lei 3.552 foi definida pelo Decreto nº 52.826, de 14 de novembro 

de 1963, do Presidente João Goulart (24.01.1963 a 31.03.1964), que autorizou a 

existência de entidades representativas discentes nas escolas federais, sendo o 

Presidente da entidade eleito por escrutínio secreto e sendo facultada sua participação 

em ambos os conselhos, embora sem direito a voto.  

Quanto à localização da escola, foram localizados dados que dão conta da 

ocupação de espaços – durante a existência da escola com as denominações de Escola 
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de Aprendizes Artífices, Liceu Industrial de São Paulo, Escola Industrial de São Paulo 

e Escola Técnica de São Paulo – exclusivamente na Avenida Tiradentes, no início das 

atividades, e na Rua General Júlio Marcondes Salgado.  

Com relação aos gestores, no período da denominação Escola Industrial de São 

Paulo, cabe dizer que houve um único diretor: Francisco da Costa Guimarães, que já o 

era enquanto Liceu e continuou no cargo devido à transição; dessa forma, 

curiosamente, ocupou o cargo de diretor da mesma instituição com quatro 

denominações diferentes, pois havia sido, também, diretor da Escola de Aprendizes 

Artífices.  

Assim, entre 1937, época do Liceu Industrial, até 1965, quando era denominada 

como Escola Técnica de São Paulo, ocuparam o cargo de diretor dez pessoas 

diferentes: Francisco da Costa Guimarães, Isaac Elias Moura, Luiz Domingues da Silva 

Marques, Djalma da Fonseca Neiva, René Charlier, Luiz Gonzaga Ferreira, Antônio 

André Mendonça de Queirós Teles, Moacir Benvenutti, Miguel Bianco, Antônio Ribas 

Koslosky e Theophilo Carnier.  

A denominação de Escola Técnica Federal surgiu no segundo ano do governo 

militar, por ato do Presidente Marechal Humberto de Alencar Casto Branco 

(15.04.1964 a 15.03.1967), incluindo pela primeira vez a expressão federal em seu 

nome e, dessa maneira, tornando clara sua vinculação direta à União. Essa alteração foi 

disciplinada pela aprovação da Lei nº. 4.759, de 20 de agosto de 1965, que abrangeu 

todas as escolas técnicas e instituições de nível superior do sistema federal. Foi, 

portanto, na condição de Escola Técnica Federal de São Paulo que ocorreu, no dia 23 

de setembro de 1976, a mudança para as novas instalações no Bairro do Canindé, na 

Rua Pedro Vicente, 625. A nova sede ocupava uma área de 60.000 m, dos quais 15.000 

m construídos e 25.000m projetados para construção; segundo o sr. Vicente Graciano 

(1986), “na mudança a escola ampliou-se bastante, possuindo 22 turmas”.  

À medida que a escola ganhava novas condições, outras ocupações surgiram no 

mundo do trabalho e outros cursos foram implantados. Dessa forma, surgiram os cursos 

técnicos de Eletrotécnica (1965), os de Eletrônica e Telecomunicações (1977) e o de 

Processamento de Dados (1978), que se somaram aos de Edificações e Mecânica que já 

eram oferecidos (CEFET-SP 2005).  
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No ano de 1971, foi celebrado o Acordo Internacional entre a União e o Banco 

Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), cuja proposta era a criação 

de Centros de Engenharia de Operação, um deles junto à escola paulista. Embora não 

autorizado o funcionamento do referido Centro, a Escola Técnica Federal de São Paulo 

acabou recebendo máquinas e outros equipamentos por conta do acordo. Ainda de 

acordo com o mesmo autor, o destaque e o reconhecimento da ETFSP iniciou-se com a 

“Lei nº. 5.692/71, possibilitando a formação de técnicos com os cursos integrados, 

(médio e técnico), cuja carga horária, para os quatro anos, era em média de 4.500 

horas/aula” (CEFET-SP 2005). Também foram característica marcantes dessa época as 

alterações da legislação abordando o funcionamento da escola, com implicações na 

nomeação de seu diretor. Uma delas foi propiciada pelo Decreto nº 75.079, de 12 de 

dezembro de 1974, assinado pelo Presidente Ernesto Geisel (15.03.1974 a 15.03.1979), 

que dispunha sobre a organização das escolas federais e criava a figura de novas 

instâncias: uma consultiva, denominada de Conselho Superior, em substituição ao 

Conselho de Representantes, e as de Direção Superior, responsáveis pela administração 

da escola. Mencionava ainda o decreto que “cada escola será dirigida por um Diretor, 

que será seu representante legal, e os Departamentos por chefes, cujos cargos serão 

providos na forma da legislação específica” (DECRETO nº 75.079, 1974). Nova 

alteração ocorreria no ano de 1981, agora por força do Decreto nº 85.843, de 25 de 

março daquele ano. Significaram esses dois Decretos a permanência no poder do 

Professor Theofilo Carnier, que havia sido nomeado como Diretor Executivo da escola 

em 24 de janeiro de 1974, inicialmente para um mandato de três anos, até o ano de 

1986; dez anos, portanto, além do previsto pela norma anterior.  

Finalmente, foi no ano de 1986 que, pela primeira vez, professores, servidores 

administrativos e alunos participaram diretamente da escolha do diretor, mediante a 

realização de eleições. Após a realização do processo eleitoral, os três candidatos mais 

votados, de um total de seis que concorreram, compuseram a lista tríplice encaminhada 

ao Ministério da Educação para a definição daquele que seria nomeado. A realização da 

primeira eleição para a escolha do diretor da escola constitui-se em divisor importante 

na história da Escola.  

Conforme comprovamos pelas informações obtidas na Revista Homem & 

Técnica, publicação interna da escola, o processo eleitoral dava mostra de novos 

tempos para a instituição. Um avanço na democratização da escola foi a escolha do 
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diretor mediante eleições diretas, realizadas em 1986. Era uma aspiração antiga da 

comunidade escolar, transformada em realidade pela iniciativa da Associação dos 

Servidores da Escola Técnica Federal de São Paulo – ASSETEFESP.  

Eleito por 130 votos, o professor Antônio Soares Cervila teve aprovada sua 

plataforma eleitoral, que propunha uma luta constante para tentar melhorar a qualidade 

do ensino, estimular a participação de servidores e estudantes na gestão escolar e mudar 

estruturas obsoletas, com transparência e democracia, sobretudo sem ilusões. 

(HOMEM & TÉCNICA, 1988)  

Foi na primeira gestão de Cervila que houve o início da expansão das unidades 

descentralizadas da escola, com a criação, em 1987, da primeira do país, no município 

de Cubatão. A segunda UNED do estado de São Paulo principiou seu funcionamento 

no ano de 1996, na cidade de Sertãozinho, já na gestão de Francisco Gayego Filho, com 

a oferta de cursos preparatórios e posteriormente, ainda no mesmo ano, com as 

primeiras turmas do Curso Técnico de Mecânica, desenvolvido de forma integrada ao 

ensino médio.  

Dessa maneira, em face da transição, Theofilo Carnier foi o primeiro diretor da 

Escola Técnica Federal de São Paulo, seguido por dois mandatos de Antonio Soares 

Cervila, tendo sido eleito em ambas gestões.  

Coube a Francisco Gayego Filho, também eleito pela comunidade escolar, 

fechar esse ciclo e realizar a transição para a condição de Centro Federal de Educação 

Tecnológica de São Paulo.  

Por força de um decreto sem número, de 18 de janeiro de 1999, editado pelo 

Presidente Fernando Henrique Cardoso (segundo mandato, de 01.01.1999 a 

01.01.2003), que se oficializou a mudança de denominação para CEFET SP, ampliando 

as possibilidades de atuação e objetivos.  

Ainda no primeiro governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, foi 

adotada uma estratégia para o financiamento da ampliação e reforma de prédios 

escolares, da aquisição de equipamentos da capacitação de servidores; esse 

financiamento, no caso das instituições federais, passou a ser realizado com recursos do 

Programa de Expansão da Educação Profissional (MATIAS, 2004). No entanto, a 

escola sofria a influência do Decreto Nº 2.208, DE 17 DE ABRIL DE 1997, do 
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presidente Fenando Henrique Cardoso, pelo qual todos os sistemas de ensino (federal, 

estadual e privado) foram obrigados, por decreto federal, a restringir-se ao 

oferecimento do ensino técnico modular, excluindo-se desses módulos as disciplinas de 

formação geral.  

A partir de 2004, com a publicação do DECRETO Nº 5.154 de 23 de Julho de 

2004, que revogou o Decreto Nº 2.220, por decisão do presidente Luís Inácio Lula da 

Silva, cada sistema de ensino (federal, estadual ou privado) pôde voltar a oferecer o 

ensino técnico integrado ao ensino médio ou continuar oferecendo apenas ensino 

técnico modular (ZIBAS,2007). A obtenção do status de CEFET também agilizou a 

entrada da escola no oferecimento de cursos superiores, em especial na Unidade de São 

Paulo, na qual, no período compreendido entre 2000 a 2008, foram implantados 

diversos desses cursos, voltados à formação de tecnólogos na área da Indústria e de 

Serviços, Licenciaturas e Engenharias. Desta maneira, as peculiaridades da escola 

criada há quase um século, cuja memória estrutura sua cultura organizacional, foi 

alterada na última década em decorrência da criação de novas unidades e, 

consequentemente, com a abertura de novas oportunidades de atuação educacional e de 

discussão dos objetivos de sua função social. A obrigatoriedade do foco na busca da 

perfeita sintonia entre os valores e possibilidades da instituição e as demandas da 

sociedade de cada nova localidade na qual se implanta uma Unidade de Ensino 

passaram, então, a influir na necessidade de flexibilização da gestão escolar e 

construção de novos mecanismos de atuação. Nesse período, a instituição passou a ser 

constituída por dez Unidades de Ensino Descentralizadas, conforme indicado abaixo.  

Unidades implantadas até agosto 2008:  

Cubatão: Portaria Ministerial 158 de 12/03/1987  

Sertãozinho: Portaria Ministerial 403 de 30/04/1996  

Guarulhos: Portaria Ministerial 2.113 de 06/06/2006  

Bragança Paulista: Portaria Ministerial 1.712 de 20/10/2006  

Salto: Portaria Ministerial 1.713 de 20/10/2006  

Caraguatatuba: Portaria Ministerial 1.714 de 20/10/2006  

São João da Boa Vista: Portaria Ministerial 1.715, de 20/10/2006  

São Roque: Portaria Ministerial 710 de 09/06/2008  

São Carlos: Portaria Ministerial 1.008 de 29/10/2007  



33 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP – foi 

criado de acordo com a Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, lei 45 que levou à 

instituição da Rede Federal de Educação Profissional e Científica, constituída, naquela 

ocasião, por 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia no país. Além do 

oferecimento de cursos técnicos, integrados e modulares e do ensino superior 

(graduação e pós-graduação), os institutos foram instituídos para ter forte inserção na 

área de pesquisa e extensão, visando a estimular o desenvolvimento de soluções 

técnicas e tecnológicas e estender seus benefícios à comunidade. Esse novo modelo 

resgatou o compromisso de socialização do conhecimento científico e tecnológico, 

disponibilizando todo seu aparato cultural e tecnológico à sociedade.  

O IFSP foi concebido para atuar no desenvolvimento da cultura, do 

empreendedorismo e do cooperativismo e para apoiar fortemente o desenvolvimento 

regional, contribuindo assim com o próprio desenvolvimento nacional, com forte 

atenção às novas tendências do mundo produtivo e aos arranjos locais e nacionais, 

desenvolvendo pesquisa em novos processos e produtos e na formação de novos 

educadores, envolvendo sua comunidade interna e atraindo a comunidade externa para 

somar forças nessa grande tarefa de promover o desenvolvimento humano na sua 

plenitude.  

A lei estabeleceu que metade das vagas fosse destinada à oferta de cursos 

técnicos de nível médio, em especial cursos de currículo integrado.  

O IFSP ampliou a sua oferta de educação superior, com destaque para os cursos 

superiores de tecnologia de engenharias e de licenciaturas e ciências (física, geografia, 

química, matemática e biologia), bem como para a pós-graduação e para a pesquisa 

tecnológica.  

Ainda foram incentivadas as licenciaturas de conteúdos específicos da educação 

profissional e tecnológica, como a formação de professores de mecânica, eletricidade e 

informática.  

Também por determinação legal, o IFSP, assim como toda a rede, passou a atuar 

na formação de jovens e adultos trabalhadores na perspectiva de uma educação 

inclusiva, que tenta resgatar o direito ao conhecimento e à formação profissional de 

cidadãos, principalmente daqueles historicamente marginalizados, a quem sempre foi 
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negado o direito de participação e intervenção consciente nos grandes temas que 

norteiam a vida de uma sociedade, temas estes comprometidos com o desenvolvimento 

sustentável, amparado nos princípios da ética e da cidadania. Um processo histórico de 

espoliação e negação dos princípios básicos de cidadania.  

O IFSP passou a ter autonomia, nos limites de sua área de atuação territorial, 

para criar e extinguir cursos, bem como para registrar diplomas dos cursos por ele 

oferecidos, mediante autorização do seu Conselho Superior. Ainda passou a exercer 

papel de instituição acreditadora e certificadora de competências profissionais, sendo 

organizado em estrutura com vários campi, com proposta orçamentária anual 

identificada para cada campus e para a reitoria, equiparando-se com as universidades 

federais.  

Em 2009 houve uma grande mudança estrutural da Instituição, por força da Lei 

N.º 11.982, de 29 de dezembro de 2009, que também estabeleceu a estrutura 

organizacional dos Institutos. O Instituto passou a ter dois colegiados como órgãos 

superiores da administração, o Colégio de Dirigentes e o Conselho Superior. Houve 

também a posse de um reitor, não mais um diretor geral. As antigas Unidades de 

Ensino Descentralizadas tornaram-se campi, e seus dirigentes, diretores-gerais. O reitor 

e os diretores de campi, sendo a reitoria e os campi órgãos executivos, passaram a ser 

nomeados pelo presidente da república após consulta à comunidade, cujos segmentos 

participavam na escolha com peso de 1/3 (um terço) para a manifestação do corpo 

docente, 1/3 (um terço) para a manifestação dos servidores técnico-administrativos e de 

1/3 (um terço) para a manifestação do corpo discente.  

Pelas disposições transitórias, o Diretor-Geral da instituição, o prof. Arnaldo 

Augusto Ciquielo Borges, foi nomeado para o cargo de Reitor do Instituto, em caráter 

pró tempore.  

A primeira consulta à comunidade para escolha de reitor foi realizada ao final de 

2012, sendo o primeiro reitor eleito do IFSP o professor Eduardo Antônio Modena. Em 

2012, os campi Bragança Paulista, Caraguatatuba, Cubatão, Salto, São João da Boa 

Vista, São Paulo e Sertãozinho realizam suas primeiras eleições para diretor-geral.  

Em decorrência da escolha do novo reitor e de seus compromissos com a 

democratização da Instituição, em junho de 2013 foi realizada uma consulta à 
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comunidade para diretor-geral dos campi de Araraquara, Avaré, Barretos, Birigui, 

Boituva, Capivari, Catanduva, Hortolândia, Itapetininga, Matão, Piracicaba, Presidente 

Epitácio, Suzano e Votuporanga.  

Desde o segundo semestre de 2010, o IFSP passou a oferecer o programa Proeja-

FIC, constituído de cursos de formação profissional para jovens e adultos em parceria 

com várias prefeituras do Estado de São Paulo, como o curso de Pintura em Paredes de 

Alvenaria, desenvolvido em Osasco, Francisco Morato, Itapevi e São Bernardo do 

Campo entre outros municípios  

Em 2012, o IFSP, em colaboração com a Secretaria de Educação do Estado de 

São Paulo, iniciou um programa de oferecimento de cursos técnicos para alunos 

matriculados na rede estadual. Se isso foi entendido como um atendimento da função 

social do IFSP, por outro lado, para os mais críticos, isso foi entendido como um 

abandono do Instituto do seu projeto de oferecimento de cursos integrados próprios e 

um descumprimento da lei de formação dos institutos.  

Também em 2012, foi sancionada pelo Ministério da Educação a Lei nº 

12.711/2012, de 29 de agosto desse ano, que garante a reserva de 50% das matrículas, 

por curso e turno nas universidades federais e nos institutos federais de educação, 

ciência e tecnologia, a alunos oriundos integralmente do ensino médio público, em 

cursos regulares ou da educação de jovens e adultos.  

No primeiro aniversário da política de cotas, em agosto de 2013, o MEC 

informava que 83% dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia já haviam 

atingido a meta de reserva de vagas mínima de 50% para alunos oriundos de escolas 

públicas, prevista para ser cumprida em 2016.  

No final de 2016 foi encaminhada uma nova eleição para reitor levando em 

conta um novo mandato de 4 anos (2017-2020). O prof. Eduardo Antônio Modena foi 

reconduzido como reitor já no primeiro turno do pleito e empossado no dia 19 de abril 

de 2017. 

O IFSP continua a sua expansão. Hoje, a Instituição conta com 35 campus e 1 

Centro de Referência:  
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01. Araraquara (ARQ) 

02. Avaré (AVR) 

03. Barretos (BRT) 

04. Birigui (BRI) 

05. Boituva (BTV) 

06. Bragança Paulista (BRA) 

07. Campinas (CMP) 

08. Campos do Jordão (CJO) 

09. Capivari (CPV) 

10. Caraguatatuba (CAR) 

11. Catanduva (CTD) 

12. Cubatão (CBT) 

13. Guarulhos (GRU) 

14. Hortolândia (HTO) 

15. Ilha Solteira (ISA) 

16. Itapetininga (ITP) 

17. Itaquaquecetuba (ITQ) 

18. Jacareí (JCR) 

19. Jundiaí (JND) 

20. Matão (MTO) 

21. Piracicaba (PRC) 

22. Pirituba (PTB) 

23. Presidente Epitácio (PEP) 

24. Registro (RGT) 

25. Salto (SLT) 

26. São Carlos (SCL) 

27. São João da Boa Vista (SBV) 

28. São José dos Campos (SJC) 

29. São Paulo (SPO) 

30. São Roque (SRQ) 

31. Sertãozinho (SRT) 

32. Sorocaba (SOR) 

33. Suzano (SZN) 

http://www.ifsp.edu.br/index.php/01-araraquara.html
http://www.ifsp.edu.br/index.php/02avare.html
http://www.ifsp.edu.br/index.php/03-barretos-.html
http://www.ifsp.edu.br/index.php/04-birigui.html
http://www.ifsp.edu.br/index.php/05-boituva-campus-avancado.html
http://www.ifsp.edu.br/index.php/06-braganca-paulista.html
http://www.ifsp.edu.br/index.php/07-campinas.html
http://www.ifsp.edu.br/index.php/08-campos-do-jordao.html
http://www.ifsp.edu.br/index.php/09-capivari-campus-avancado.html
http://www.ifsp.edu.br/index.php/10-caraguatatuba.html
http://www.ifsp.edu.br/index.php/11-catanduva.html
http://www.ifsp.edu.br/index.php/12-cubatao.html
http://www.ifsp.edu.br/index.php/13-guarulhos.html
http://www.ifsp.edu.br/index.php/14-hortolandia.html
http://www.ifsp.edu.br/index.php/16-ilhasolteira.html
http://www.ifsp.edu.br/index.php/15-itapetininga.html
http://www.ifsp.edu.br/index.php/18itaquaquecetuba.html
http://www.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article/64-campus/2135-jacarei.html
http://www.ifsp.edu.br/index.php/20-jundiai.html
http://www.ifsp.edu.br/index.php/21-matao-campus-avancado.html
http://www.ifsp.edu.br/index.php/22-piracicaba.html
http://www.ifsp.edu.br/index.php/23pirituba.html
http://www.ifsp.edu.br/index.php/24presidente-epitacio.html
http://www.ifsp.edu.br/index.php/25-registro.html
http://www.ifsp.edu.br/index.php/26-salto.html
http://www.ifsp.edu.br/index.php/27-sao-carlos.html
http://www.ifsp.edu.br/index.php/28-sao-joao-da-boa-vista.html
http://www.ifsp.edu.br/index.php/29-sao-jose-dos-campos.html
http://www.ifsp.edu.br/140
http://www.ifsp.edu.br/index.php/32-sao-roque.html
http://www.ifsp.edu.br/index.php/33-sertaozinho.html
http://www.ifsp.edu.br/index.php/34-sorocaba-campus-avancado.html
http://www.ifsp.edu.br/index.php/35-suzano.html
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34. Tupã (TUP) 

35. Votuporanga (VTP) 

Centro de Referência de São Miguel Paulista (SMP) 

 

 

http://www.ifsp.edu.br/index.php/36campus-avancado-tupa.html
http://www.ifsp.edu.br/index.php/37-votuporanga.html
http://www.ifsp.edu.br/index.php/30-sao-miguel-paulista.html
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ANEXO 2 

HISTÓRICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SÃO MIGUEL PAULISTA 

 

Desde de 2013, os movimentos sociais organizados na região de São Miguel 

Paulista buscaram a ampliação de vagas e a melhoria da qualidade de ensino na zona 

leste da cidade de São Paulo, ressaltando a importância do acesso à educação 

profissional.  

Por outro lado, o Instituto Federal de São Paulo, valorizando seu compromisso 

de aprimorar a qualidade do ensino e a formação do trabalhador, aceitou a tarefa de 

implementar um Campus avançado em São Miguel Paulista.  

Contudo, as dificuldades encontradas levaram à busca de outras alternativas por 

parte do IFSP criando em parceria com a Prefeitura do Município de São Paulo o Centro 

de Referência de São Miguel Paulista, em julho de 2016. 

É importante ressaltar que essa conquista foi fruto das lutas empreendidas pela 

comunidade local que sensibilizaram os poderes Municipal e Federal na ampliação de 

acesso à formação integral do trabalhador, emponderando a população da zona leste 

para continuidade das suas lutas sociais. 

A realização do referido Centro se deu a partir de uma parceria com a Prefeitura 

do Município de São Paulo - PMSP, através da Secretaria Municipal de Educação, pelo 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 017/2016 datado de 11 de julho de 2016. 

Nesse acordo, a PMSP se obriga a possibilitar a utilização do prédio da Rua Tenente 

Miguel Délia, 105 pelo IFSP que tem como obrigação a oferta de cursos presenciais e a 

distância, preferencialmente na modalidade FIC.   

Considerando que o referido Centro não é uma unidade de lotação de servidores, 

foi necessário lançar mão de Projetos Institucionais com vistas a dispor de servidores 

lotados em outros Campus ou Reitoria. Assim, pudemos contar, no início, com 

professores dos Campus Itaquaquecetuba, Suzano, Campinas, além de servidores 

administrativos da reitoria.  

Dessa forma, no dia 17 de agosto de 2016 iniciamos nossas atividades 

acadêmicas, a partir da oferta de 19 cursos FIC em 30 turmas. Após processo seletivo, 

efetuado através de sorteio, foi possível matricular 643 estudantes.  

A par desse processo de rotina escolar, procuramos o envolvimento com a 

comunidade local com o intuito de oferecermos as instalações do prédio para atividades 
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culturais, esportivas e científicas. Esse processo demandou a estruturação de um 

Conselho do Centro de Referência na perspectiva de normatizar os processos de 

utilização das dependências da Escola, bem como instigar a comunidade a participar do 

cotidiano da vida escolar. 

Considerando que a luta da comunidade por uma escola regular do IFSP na 

região de São Miguel Paulista não se estancou com o referido acordo, foram várias as 

tratativas encaminhadas na busca de assegurar a dominalidade do prédio, ou seja, tornar 

a escola como unidade própria do IFSP. Assim no dia 16 de dezembro de 2016 foi 

assinado, pelo então prefeito Fernando Haddad e o reitor do IFSP Prof. Eduardo 

Antônio Modena a Estrutura de Concessão Administrativa de Uso por 99 anos. Vale 

ressaltar que tal condição altera significativamente os rumos do Centro de Referência.  

Esse panorama retrata uma história recente que revela um contexto político, 

requerendo novos procedimentos na direção de uma escola regular do IFSP em São 

Miguel Paulista. 

 

 

 

Sobre o Centro de Referência  

 

O Centro de Referência de São Miguel Paulista é uma iniciativa da Reitoria do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP frente a 

portaria MEC nº 1291 de 30 de dezembro de 2013 que estabelece as diretrizes para a 

organização dos Institutos Federais bem como os parâmetros e normas para a sua 

expansão. Nesse sentido, o Centro de Referência de São Miguel Paulista compõe a 

estrutura do Instituto, oferecendo cursos de Formação Inicial e Continuada – FIC na 

modalidade presencial e a distância.  

Seu papel vinculado à educação está diretamente relacionado com a formação do 

trabalhador, tendo como pressupostos os compromissos históricos consolidados nas 

várias etapas que marcaram o IFSP. Assim, uma escola voltada para o aprimoramento 

da qualificação profissional deve estar em consonância com a formação do cidadão na 

busca de um contexto que valoriza um processo de educação integrada.  

Esse objetivo foi importante para a estruturação das atividades desempenhadas 

pelo Centro de Referência de São Miguel Paulista, posto que os cursos oferecidos foram 
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desenhados segundo essa concepção. Na verdade, o perfil da comunidade local foi 

determinante para a realização dos projetos pedagógicos tendo como referência os 

compromissos firmados pelo Plano de Desenvolvimento Institucional- PDI da 

Instituição. 

Os cursos FIC, portanto, apresentam uma dimensão multidisciplinar valorizada 

em quatro segmentos: aperfeiçoamento de professores, gestão e negócios, informação e 

comunicação, matemática e suas tecnologias. Além desses, foi possível encaminhar um 

curso preparatório para o ENEM / vestibular.  

Em todos esses cursos o que prevaleceu foi a dinâmica social presente nas 

reivindicações que foram apresentadas nas várias reuniões que participamos junto a 

sociedade civil organizada.  

De modo geral, os resultados demonstram eficiência, visto que propiciaram 

avanços na escolarização regular e na qualificação para o mercado de trabalho.  

Não obstante, a plena efetivação da escola acontecerá a partir do momento que 

houver a vinculação de força de trabalho própria da unidade educacional de São Miguel 

(Professores e Técnicos–Administrativos), pois propiciará, de maneira contínua, a 

formação inicial e continuada do trabalhador. Tal condição se justifica principalmente 

pela posse definitiva do prédio, transmissão ocorrida em dezembro de 2016.  

Como temos acompanhado nas mídias, entendemos que a conjuntura política e 

econômica atual tem sido refratária à possibilidade de investimentos no campo 

educacional. De qualquer forma, entendemos também, que a reitoria articulada com a 

população, pode apresentar nas instâncias do Ministério da Educação, uma proposta que 

enfrente a dificuldade orçamentaria, por meio do apoio das entidades organizadas e 

parlamentares eleitos / representantes da Zona Leste da Cidade de São Paulo. 
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ANEXO 3 

Instalações disponíveis para o tratamento da documentação e exposição do acervo. 

 

Espaço para exposição do acervo 

 

Sala 12 
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1. Introdução 

As presentes recomendações destinam-se a orientar o planejamento para a 

construção, adaptação ereforma de edifícios que atendam às funções específicas de um 

arquivo permanente. Prédiosdestinados à guarda de arquivos intermediários também 

poderão utilizar os princípios básicos destas recomendações, considerando-se que parte 

da documentação intermediária terá que ser preservada em caráter permanente. 

Este documento foi iniciado em 1995, com a criação, pelo CONARQ, da 

Câmara Técnica de Conservação de Documentos. O texto passou por várias revisões, 

incorporando as informações reunidas da bibliografia indicada, procurando adaptá-las às 

necessidades dos arquivos brasileiros. 

Alguns parâmetros recomendados deverão ser mais exaustivamente discutidos, 

especialmente no que diz respeito à adequação de edifícios e equipamentos para a 

guarda e preservação de documentos em regiões de clima tropical. Contamos, assim, 

com a colaboração dos profissionais das diferentes áreas relacionadas com o assunto, 

pedindo que encaminhem seus comentários ao CONARQ. 

2. O edifício 

Um arquivo deve oferecer serviços e atividades para o público, possibilitar o 

trabalho técnico e administrativo e possuir áreas de depósito reservadas, com condições 

climáticas e de segurança especial. Assim, o edifício precisa ser planejado ou adaptado, 

prevendo-se os trabalhos relacionados com recolhimento, organização, arranjo, guarda, 

preservação e segurança do acervo, bem como atividades de pesquisa, educativas e 

culturais. Também devem ser previstas instalações e facilidades de acesso para 

deficientes físicos, sejam eles usuários ou funcionários. 

Para essas atividades, três áreas específicas devem ser planejadas: 

· área reservada ao trabalho técnico e aos depósitos, totalmente vedada ao 

público; 

· área administrativa, parcialmente vedada ao público e; 

· área pública. 

Deverão orientar o programa arquitetônico: 
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· as condições e dimensões do terreno; 

· os regulamentos e tradições, as condições climáticas e outras características 

locais; o fluxo de trabalho e de atendimento ao público; e as considerações sobre 

características físicas, formatos dos documentos, volume do acervo e expectativa de 

crescimento. 

3. Localização 

A escolha do local de um arquivo deve levar em consideração a ambiência 

adequada para a preservação dos acervos e o desenvolvimento de suas funções como 

um todo. Nesse sentido, é também necessário assegurar facilidades de acesso e 

comunicação. 

O terreno destinado à construção de um edifício para arquivo deve ser seco, livre 

de risco de inundação, deslizamentos e infestações de térmitas. Assim, devem ser 

evitadas áreas propensas a perigos para a segurança e a preservação dos acervos, tais 

como: 

· proximidade com o mar, zonas pantanosas, rios ou locais sujeitos a inundações; 

· terrenos e subsolos úmidos; 

· regiões de fortes ventos e tempestades; 

· regiões de ventos salinos e com resíduos arenosos; 

· proximidade com indústrias que liberam poluentes; 

· proximidade com usinas químicas, elétricas e nucleares; 

· proximidade com linhas de alta tensão; 

· proximidade com entrepostos de materiais inflamáveis e explosivos; 

· terminais de tráfego aéreo e terrestre; e 

· áreas de intenso tráfego sujeitas à trepidação, ruído e poluição. 

No caso de novas construções, recomenda-se que antes da elaboração do projeto 

sejam solicitados estudos geotécnicos sobre as condições do terreno. 

Em edifícios já existentes, as recomendações anteriores também se aplicam, no 

que diz respeito ao estudo das condições do prédio em relação ao solo e seu entorno. Há 

edifícios que apresentam focos de umidade e de insetos vindos do solo, que certamente 

irão colocar em risco a documentação a ser preservada. 

Outros fatores importantes são as condições de resistência a cargas e a 

necessidade de expansão, esta não só vinculada às limitações do terreno, como também 
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às limitações legais de uso, de alterações e adequações, muitas vezes impostas aos 

edifícios tombados. 

4. Construções novas, adaptações e reformas 

Geralmente, a opção que se oferece é a de adequar edifícios construídos para 

outras finalidades. A adaptação poderá ser uma solução, desde que sejam observadas as 

necessidades básicas de um arquivo. Entretanto, as adaptações podem se tornar muito 

dispendiosas, inclusive a médio e longo prazo, por questões de funcionalidade. 

Recomenda-se que seja realizado previamente um estudo minucioso de custo e 

benefício, quando da construção de um novo prédio ou da utilização de um já existente 

para a guarda de acervos documentais. 

Partindo-se de uma nova concepção com finalidade específica, ou aproveitando-

se um prédio já existente, devem ser observados os seguintes requisitos: 

· área suficiente e condições de expansão; 

· resistência estrutural a cargas; e 

· condições de termo-estabilidade, aeração e climatização. 

4.1. Construções adaptadas 

No caso da adaptação de edifícios já existentes, deverão ser consideradas as 

prerrogativas básicas de localização tratadas no item 3, somadas às condições estruturais 

visando à guarda, à segurança e à preservação do acervo. 

Quando se for adotar soluções combinadas, integrando prédios antigos e novos, 

poder-se-á, por exemplo, instalar as áreas de trabalho no prédio antigo e construir um 

novo para a guarda do acervo. A questão estética que envolve a construção de prédios 

novos próximos a edificações antigas deve ser bem estudada, buscando-se soluções 

funcionais que se harmonizem com as qualidades arquitetônicas da edificação existente. 

Sempre que houver a possibilidade de se adequar, complementar ou reformar 

instalações para um arquivo, sugerimos observar, na medida do possível, as 

recomendações pertinentes ao planejamento e à construção de novas instalações, com 

vistas a incorporar melhorias operacionais e econômicas. 

4.2. Construções novas 

Uma construção especialmente planejada para essa finalidade oferece melhores 

opções para a utilização funcional dos espaços e para a previsão de expansão, visto que 

a documentação tende a crescer de volume com o passar do tempo. 

5. Projeto e orientação 
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A qualidade do solo, a regulamentação urbanística e as propensões climáticas 

deverão orientar o projeto arquitetônico de um edifício para arquivo, com funções 

diversificadas, objetivando 

preservar e dar acesso aos diferentes tipos de materiais que constituem os 

acervos documentais. Os espaços menores e compactos são mais eficientes quanto à 

manutenção das condições ambientais, necessárias à preservação, do que as construções 

amplas com grandes vãos ou abertas. 

A construção subterrânea não é recomendada, em princípio, pelas condições de 

umidade que geralmente apresentam nossos solos. Ela gera inúmeros riscos 

relacionados a infiltrações e infestações de térmitas. Além disso, a manutenção e os 

custos de condicionamento de ar são muito elevados quando há excessiva umidade. 

Em um solo mais propenso à umidade, uma boa solução é a construção sobre 

pilotis, de modo a impedir a migração da umidade, por capilaridade, para as paredes. Os 

pilotis servem também como proteção contra os roedores e térmitas que proliferam 

nesse tipo de solo. 

Já a localização do edifício no terreno, aliado a detalhes construtivos, pode 

contribuir para a estabilidade térmica do ambiente interno. Por exemplo, as fachadas 

com maior número de aberturas devem ficar posicionadas para o lado de menor 

insolação e aquelas mais expostas às radiações solares exigirão soluções de isolamento 

térmico e ventilação natural. 

Um boa alternativa, nesse sentido, é um projeto paisagístico com vegetação que 

amenize a temperatura. Ele deve prever, entretanto, as espécies de plantas mais 

adequadas e a distância necessária dos elementos construtivos para evitar riscos e 

problemas, tais como: 

· raios; 

· térmitas, tanto as de madeira seca como as de solo; 

· raízes, danificando elementos construtivos e concentrando excessiva umidade 

no solo; 

· galhos e frutos que ao caírem danificam telhas e obstruem calhas; e 

· sombreamento de paredes, gerando acúmulo de umidade e crescimento de 

microorganismos. 

Como prevenção contra as térmitas pode-se também fazer uma barreira química 

subterrânea, em volta do prédio. 
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6. Função 

No edifício para arquivo, com vários serviços, a área destinada aos depósitos 

deve ser em torno de 

60% da área construída. Da área restante, 15% deverão ser destinados aos 

trabalhos técnicos e administrativos e 25% para o público. É também importante prever 

o crescimento do acervo e a necessidade futura, dentro de um prazo médio de cinqüenta 

anos, de ampliação das áreas de depósito. 

Atualmente, a maior parte dos documentos arquivísticos é constituída de papel. 

Entretanto, a quantidade de documentos em outros materiais, como filmes, discos e 

meios magnéticos aumenta rapidamente. As necessidades específicas para a consulta, 

guarda e preservação desses documentos devem ser consideradas no planejamento do 

edifício. 

Os depósitos precisam ficar isolados do restante das atividades do edifício. A 

separação dessas áreas pode ser feita no sentido horizontal ou vertical. Sendo no sentido 

horizontal, os depósitos podem ser construídos em um ou vários blocos, separados das 

demais áreas ou localizados abaixo destas. 

No sentido vertical, eles deveriam ficar nos andares mais baixos. 

No caso da distribuição vertical, os andares inferiores deveriam ser preferidos 

para os depósitos e os superiores para as salas de trabalho e de consulta. As áreas 

superiores oferecem mais silêncio para o trabalho. Com essa distribuição, os depósitos 

ficam protegidos contra eventuais problemas com o telhado, como goteiras e 

intermação. Em casos de emergências com fogo ou água, a retirada dos documentos 

localizados em andares mais baixos seria facilitada. O andar térreo é ainda mais 

adequado à recepção de documentos, com áreas especiais para a triagem, higienização e 

desinfestação dos documentos. 

Em qualquer solução a ser adotada, como já foi dito, será indispensável um 

acesso independente para o público, impedindo sua circulação pelas áreas de depósito e 

de trabalho. Se o prédio possuir mais de um andar, devem ser previstas escadas e 

elevadores especiais para o público, diferentes daqueles destinados aos funcionários. 

As áreas de trabalho e de consulta podem ainda ficar em locais que recebam 

maior iluminação, natural e/ou artificial, e no caso de necessidade de condicionamento 

de ar, que seja apenas o suficiente ao conforto humano e durante o horário de 

funcionamento. 
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6.1. Depósitos 

Os depósitos merecem atenção especial quanto às condições ambientais, de 

acordo com a natureza 

do suporte físico dos documentos ali armazenados. Eles possuem especificações 

técnicas especiais de resistência estrutural e de carga, de compartimentação e pé direito, 

além de iluminação e de condicionamento do ar. Há ainda recomendações especiais 

para segurança, proteção contra sinistros, atos de roubo e vandalismo. 

Existem dois sistemas para estrutura de depósitos, a armação de metal 

autoportante ou a estrutura em concreto. A primeira, sustenta as estantes e os pisos 

intermediários. No segundo caso, as colunas e os pisos são construídos em concreto, 

formando a própria estrutura do prédio. 

Os depósitos devem estar separados entre si e do restante do prédio por paredes, 

pisos e portas especiais, conforme especificado no item 8. Tubulações de água ou de 

outros líquidos devem ser evitadas nesses ambientes. 

Cada depósito deve ter uma área máxima de 200 m². Uma área de 170 m² pode 

conter cerca de um mil metros lineares de prateleiras. No caso de se optar por estantes 

compactas, a capacidade de armazenagem aumenta em 90%. Devido ao peso das 

estantes com carga completa, os andares de depósito devem ser capazes de resistir às 

seguintes cargas: 

· 1.000 kg/m² para a instalação de estantes metálicas fixas de 2,20 metros de 

altura; 

· 2.000 kg/m² para estantes móveis, compactas; e 

· 800 kg/m² para estantes de bibliotecas. 

No casos de estantes autoportantes, a carga sobre o solo deve ser calculada em 

relação ao número de andares. 

A altura do pé direito não deve exceder ao estabelecido pela regulamentação 

local. Nas construções especificamente projetadas para arquivos, por exemplo, um pé 

direito com a altura em torno de 2,70 m cria um espaço equivalente a 0,50 m acima da 

estante, por onde passam os dutos de ventilação e ar condicionado. Quanto maior o 

espaço excedente, maior será a despesa com energia para climatização e, em caso de 

fogo, mais fácil será o alastramento das chamas. 

Em construções especificamente projetadas para prédios de arquivos, a altura do 

pé direito não deve exceder o mínimo exigido pela regulamentação local. 
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6.1.1. Depósitos especiais 

Para o armazenamento de fotografias, filmes, discos, registros eletrônicos, fitas 

de áudio e 

videomagnéticas são necessárias condições especiais de armazenamento, que 

irão influir nos requisitos arquitetônicos relativos à termo-estabilidade, luminosidade e 

estática. 

No caso de se dispor de sistema de climatização, especialmente recomendado 

para essas áreas, em que os parâmetros climáticos de preservação são mais rigorosos, 

recomenda-se a localização dos depósitos nas áreas que apresentem os mais baixos 

índices de temperatura e umidade relativa, o que acarretará significativa redução dos 

custos de instalação e manutenção do sistema adotado. 

6.2. Áreas para o público 

A área correspondente ao público deverá ser de aproximadamente 25% da área 

útil total, incluindo os locais abaixo mencionados: 

· hall de entrada, balcão de informação, protocolo, salas de consulta, 

instrumentos de pesquisa e biblioteca de apoio; 

· sala de serviços de reprografia para atendimento ao público; 

· auditório e atividades educativas; 

· salões de exposições; 

· lanchonete ou cafeteria; e 

· lavatórios. 

Conforme assinalado anteriormente, será indispensável um acesso independente 

para o público, impedindo a sua circulação pelas áreas de depósito e trabalho. Em todo 

o percurso de acesso e circulação, é fundamental que estejam incluídas as facilidades 

para deficientes físicos, tais como portas largas, rampas e corrimãos. 

A área da sala de consulta, de acordo com a quantidade média de usuários, deve 

ser prevista tomando-se por base uma média de 5 m² por consulente. É necessário 

prever ainda o mobiliário e equipamentos usuais. 

6.3. Áreas de trabalho 

As áreas destinadas ao trabalho deverão corresponder a 15% da superfície 

edificada. Elas incluem: 

· gabinetes do diretor e assistentes; 

· administração e recursos humanos; 
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· salas de reunião e auditórios; 

· recepção, seleção, triagem, higienização e desinfestação de documentos; 

· tratamento técnico; 

· conservação, encadernação, fotografia e microfilmagem; 

· almoxarifado; 

· serviços de manutenção, limpeza e segurança; e 

· lavatórios. 

6.3.1. Gabinetes e áreas de trabalho 

O acesso do público aos gabinetes de diretores e assistentes, assim como às 

demais áreas administrativas e técnicas, deve ser controlado. Se o prédio possuir mais 

de um andar, devem ser previstas escadas e elevadores específicos para o público. 

O sistema de condicionamento de ar do prédio, mesmo que centralizado, deve 

permitir o funcionamento independente dos equipamentos que atendam à climatização 

dos depósitos de acervo, por questões econômicas e técnicas. 

6.3.2. Recepção, seleção, triagem, higienização e desinfestação de documentos 

A área de recepção dos documentos recolhidos deve contar com uma entrada 

especial para caminhões de carga, que deve ser coberta, com vistas à proteção dos 

documentos contra ventos fortes e chuvas. A área de carga e descarga deve estar a um 

metro acima do solo para facilitar a descarga dos caminhões, podendo, ainda, contar 

com um sistema de rampa para acesso de veículos pequenos. 

As salas de triagem e seleção de documentos devem estar próximas à área de 

recepção de documentos e equipadas com amplas mesas de trabalho e estantes. 

A sala para desinsetizar e limpar documentos infestados por insetos deve estar 

anexa às de recepção, porém isolada destas. 

6.3.3. Conservação, encadernação, fotografia e microfilmagem 

As áreas de conservação preventiva, restauração e encadernação devem ser bem 

arejadas e iluminadas natural e artificialmente. 

O laboratório fotográfico deve contar com salas próprias para filmagem, 

processamento de filmes, ampliações, acabamento, montagem, armazenamento de 

papéis, filmes e produtos químicos. Com exceção da sala de montagem, as salas não 

terão janelas, mas devem contar com sistemas independentes de climatização e 

exaustão. As portas de acesso às áreas escuras devem ter antecâmaras para evitar a 

entrada de luz. 
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O laboratório de microfilmagem deve incluir salas para preparo, filmagem, 

processamento, duplicação e controle de qualidade, cópias em papel e montagem. 

Câmaras planetárias e ampliadores podem ter até 3,20 metros de altura, o que torna 

necessária a elevação do pé direito no local das instalações. 

As salas de processamento fotográfico, duplicação de microfilmes, limpeza de 

documentos e de restauração, estoque de produtos químicos e as que possuem 

copiadoras e impressoras eletrostáticas, devido à liberação de vapores de ozônio, devem 

contar com a extração de ar, de acordo com as normas técnicas em vigor para produtos 

voláteis. Os dutos devem ser independentes até o exterior. 

O suprimento de água quente e fria, ambas filtradas, deve ter vazão e pressão 

adequadas ao bom desempenho dos trabalhos e ao funcionamento das máquinas. O 

cálculo de vazão e pressão deverá prever os diferentes pontos de cada laboratório. Esse 

cálculo deve também considerar o número de funcionários existentes e o correspondente 

fluxo de trabalho. 

Nas dependências onde são desenvolvidas atividades que exigem instalações 

hidráulicas especiais, o piso terá, necessariamente, ralos, além de inclinação adequada 

ao escoamento de água. 

Convém prever a instalação de equipamentos pesados, que geralmente requerem 

energia trifásica e disjuntores especiais. 

7. Materiais e equipamentos 

Uma das principais funções dos arquivos é a proteção de seu acervo. A escolha 

de materiais de construção, de acabamento e de equipamentos deverá obedecer a 

rigorosas especificações de segurança contra acidentes, agressão ambiental ou 

biológica, e assegurar boa conservação. 

7.1. Materiais de construção e de revestimento 

As paredes externas devem ser espessas para retardar a passagem do calor. Os 

revestimentos internos devem ser de cores claras por sua capacidade de proporcionar 

isolamento contra calor e umidade, bem como facilitar a limpeza e conservação. Devem 

também ser isentos de formaldeídos e outros químicos poluentes em sua composição, e 

apresentar resistência contra fogo. 

As fachadas devem ser tratadas com substâncias repelentes à água e com cores 

claras de propriedade reflexiva, influindo na redução do calor interno nos locais de 
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clima úmido. No caso dos pisos, recomenda-se revestimentos laváveis, do tipo 

industrial ou cerâmico, como forma de prevenir o acúmulo de poeira. 

Extensas superfícies externas de vidro são desaconselhadas porque não protegem 

os acervos das variações climáticas externas, além de promover o efeito estufa. 

O uso de madeira não é recomendado mas quando for indispensável a madeira 

deverá receber 

tratamento preventivo contra insetos e fogo. 

Os materiais usados para construção e revestimento devem de ser escolhidos 

pelas suas características de durabilidade e isolamento de calor e umidade. As 

fundações devem ser projetadas para evitar a absorção de umidade por capilaridade. 

Dentre outros materiais de boa aceitação podemos citar a pedra, o tijolo e o aço. 

7.2. Portas e janelas 

Mesmo considerando os efeitos benéficos da luz solar como agente microbicida, 

o acervo deve ficar protegido de suas radiações. Por isso, recomenda-se limitar a área de 

aberturas a 20% das áreas de fachada. As aberturas não podem ser feitas em paredes 

voltadas para o lado de maior aporte energético (leste/oeste), devendo-se evitar ao 

máximo as aberturas em direção aos ventos úmidos e marinhos. 

As janelas devem ter boa vedação, mas permitir a sua abertura para ventilação 

natural quando necessário. Onde não há climatização, elas devem permitir uma boa 

aeração e ao mesmo tempo serem dotadas de proteção contra a entrada de insetos 

(utilizando-se telas de trama pequena) e radiações solares (instalando-se persianas e 

filtros). 

As portas das oficinas e laboratórios devem ter 1,40 m. de largura para permitir a 

entrada e transferência de grandes equipamentos. Já as portas corta-fogo devem atender 

às normas vigentes, com proteção retardadora de calor de pelo menos uma hora. 

7.3. Cobertura 

As coberturas inclinadas se adaptam melhor aos climas com forte insolação e 

precipitações volumosas. No caso das lajes de cobertura, recomendam -se tratamentos 

de impermeabilização e isolamento térmico. O emprego de cores claras sobre a 

cobertura reforça a reflexão das radiações solares. 

Para se obter um bom isolamento térmico em relação às condições climáticas 

externas, deve-se prever um afastamento entre o último andar e o telhado, além da 

utilização de revestimento com material termo-isolante, que seja à prova de fogo. 
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A impermeabilização de áreas de cobertura é muito importante, pois evitam-se 

problemas de vazamento que poderiam comprometer a segurança do acervo. 

7.4. Mobiliário 

O mobiliário das áreas de consulta e administrativas deve ser de aço ou de 

madeira tratada contra insetos e fogo. As mesas dos pesquisadores devem ser mais 

largas do que o usual, tendo em vista a diversidade de formatos e tamanho dos 

documentos. 

Todo o mobiliário metálico deve ser fabricado com chapas de aço carbono 

fosfatizado, com pintura eletrostática, sem apresentar remendos grosseiros ou cantos 

pontiagudos que possam danificar os documentos ou ferir pessoas. 

7.4.1. Estanteria 

As estantes devem ser instaladas em fileiras geminadas, cada uma com pelo 

menos 2,20 m de altura. 

As prateleiras não devem ultrapassar 1,00 m de comprimento e 0,40 m de 

profundidade. As colunas das estantes devem conter perfurações a cada 0,05 m para 

permitir a regulagem das prateleiras, que poderão receber documentos acondicionados 

em diversos tipos e dimensões de embalagens. 

Cada módulo de estante tem em média de cinco a sete prateleiras. As estantes e 

seus suportes devem resistir a um peso distribuído de 100 kg/m² de prateleiras. 

Recomenda-se o emprego de elementos de reforço com formato em X, e tirantes 

metálicos interligando os módulos e/ou fixados ao piso, para que tenham mais 

estabilidade. Deve-se evitar painéis cegos entre os dois lados das prateleiras, de modo a 

assegurar uma boa circulação de ar. 

Os corredores entre as estanterias devem ter no mínimo 0,70 m de largura e as 

passagens em ângulos, 1,00 m de largura. É preciso sempre uma passagem de 0,70 m de 

largura entre o fim das fileiras e as paredes. Além da circulação de pessoas, é 

importante também cuidar da circulação do ar e da limpeza dos depósitos, para se evitar 

a proliferação de microorganismos e insetos. 

Consequentemente, as estantes devem ficar afastadas das paredes no mínimo em 

0,30 m, e o ideal é manter também uma passagem de 0,70 m para possibilitar inspeções 

periódicas de infestações. Da mesma forma, a última prateleira deve ter um afastamento 

mínimo de 0,10 m do piso e o vão livre, acima da estante, ser de no mínimo 0,30 m. 
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O layout de distribuição da estanteria deve estar de acordo com o projeto de 

ventilação, iluminação e de extinção de incêndio. As fileiras de estantes precisam ser 

dispostas no sentido da circulação do ar, de forma a nunca bloquear o seu movimento, 

evitando-se, assim, a formação de bolsões de ar estagnado. 

As estantes compactas deslizantes oferecem vantagens e desvantagens. Entre as 

vantagens estão a economia de espaço e o fechamento para a proteção dos documentos 

contra a luz e a poeira. Das desvantagens pode-se citar o peso, que requer estrutura 

especial, a redução da circulação de ar, que 

pode resultar na proliferação de microorganismos em ambientes não 

climatizados, e o fato de sempre terem que ser movidos. Os desníveis no piso podem 

provocar o empenamento. 

7.4.2. Mapotecas 

Para acondicionar documentos de grandes formatos, como mapas, plantas e 

cartazes, serão necessários móveis especiais para o acondicionamento horizontal. As 

gavetas das mapotecas não devem ter muita altura para evitar o acúmulo de 

documentos, o que acarretaria problemas de conservação. Além de gavetas rasas, devem 

ser previstas mesas de dimensões compatíveis com o formato desses documentos e 

dispostas de forma a facilitar a retirada dos documentos das mapotecas, quando 

necessário. 

8. Condições ambientais 

8.1. Temperatura e umidade relativa do ar (UR) 

As condições adequadas de temperatura e de umidade relativa do ar são 

elementos vitais para prolongar a sobrevivência dos registros. 

Se os níveis de umidade relativa (UR) são muito baixos, aumenta-se o risco de 

quebra das fibras e esfarelamento dos materiais orgânicos fibrosos. Para pergaminhos e 

encadernações em couro a UR abaixo de 40% é perigosa e o papel também sofre abaixo 

desses níveis. Já na faixas de UR acima de 65% crescem microorganismos e ocorrem 

reações químicas danosas. 

 A faixa segura de umidade relativa é entre 45% e 55%, com variação diária de 

+/- 5%. 

· A temperatura deve também estar relacionada com a umidade relativa. 

· A temperatura ideal para documentos é 20º C, com variação diária de +/- 1º C. 
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· A estabilidade da temperatura e da UR é especialmente importante, e as 

mudanças bruscas ou constantes são muito danosas. 

A adoção irrestrita desses parâmetros está sendo revista por pesquisadores do 

assunto, uma vez que induzem ao uso de sistemas de climatização artificial, sobretudo 

em climas tropicais. 

No caso de não existir a possibilidade de se instalar um sistema de climatização, 

a instalação de umidificadores, desumidificadores, exaustores e ventiladores pode surtir 

bons resultados. 

Os investimentos em climatização podem ser reduzidos com estudos sobre o 

posicionamento do 

edifício, a vegetação e a topografia do local onde será construído o edifício. 

Outra forma deproteger as coleções e reduzir o custo de climatização é eleger para os 

depósitos as áreas que recebem menor insolação. 

O sistema de climatização deve ser independente para as áreas de depósitos, pois 

devem atender às necessidades de preservação dos documentos ali armazenados e 

manter condições estáveis, exigindo que os equipamentos funcionem sem interrupção. 

Já nas áreas de trabalho e para o público, onde os parâmetros devem respeitar as 

condições de conforto humano, os equipamentos podem ser desligados quando não há 

funcionamento das atividades rotineiras e de atendimento ao público. Isso significa uma 

considerável redução de custos. 

O sistema de ar condicionado ideal é aquele que controla a temperatura, a 

umidade e ainda filtra os agentes poluentes, antes de insuflar o ar no ambiente interno. 

Ele deve ficar em funcionamentodurante as 24 horas do dia. Os custos iniciais de 

instalação e os de manutenção são muito altos. 

Algumas instituições, por exemplo, só podem arcar com os custos de manter o 

sistema operando durante o horário de expediente, razão suficiente para contra-indicar a 

sua adoção. 

Ressalte-se ainda que sistemas mal projetados que podem acarretar fluxos 

inadequados do ar, ocasionando o desenvolvimento de microorganismos e outros 

problemas. Já a não instalação do equipamento pode ser extremamente danosa, 

sobretudo em edifícios projetados para serem climatizados artificialmente e que não 

oferecem possibilidades de controle ambiental quando o sistema está fora de 

funcionamento. 
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8.1.1. Condições especiais 

Os depósitos para fotografias, filmes, discos, registros eletrônicos, fitas de áudio 

e videomagnéticas devem ter os equipamentos para climatização decididos caso a caso, 

com a orientação de especialistas. A tabela abaixo informa as condições recomendadas. 

Tipos de documentos Condições ambientais 

Fotografias em preto e branco T 12ºC +/- 1ºC e UR 35% +/- 5% 

Fotografias em cor T 5ºC +/- 1ºC e UR 35% +/- 5% 

Registros magnéticos T 18ºC +/- 1ºC e UR 40% +/- 5% 

8.2. Proteção contra poluição 

Os poluentes são classificados como externos e internos. 

O ar dos centros urbanos e industriais contém uma grande diversidade de 

partículas e gases. As partículas que compõem a parte sólida dos poluentes são de 

dimensões microscópicas. Reúnem especialmente o pó, a fuligem e os esporos dos 

microorganismos. Os gases formam os poluentes mais reativos e perigosos para os 

documentos. O dióxido de enxofre, o sulfeto de hidrogênio, os óxidos de nitrogênio e o 

ozônio possuem comprovada ação destrutiva. 

No interior do edifício de um arquivo funcionam diversos serviços, os quais 

empregam máquinas e reagentes químicos que liberam gases e vapores nocivos à saúde 

dos funcionários e à preservação do acervo. Na microfilmagem, o processo de 

duplicação diazóico libera o gás de amônia. O laboratório fotográfico, por sua vez, 

emprega reagentes químicos, inclusive substâncias sulfurosas no desenvolvimento da 

fixação dos fotogramas. 

As copiadoras e impressoras eletrostáticas também volatilizam solventes e 

liberam uma quantidade considerável de vapores de ozônio prejudiciais aos 

documentos. 

A fumigação de documentos não é mais recomendada em virtude dos gases 

tóxicos e compostos oxidantes danosos. Outros poluentes podem advir da volatilização 

de solventes de pinturas, adesivos e de produtos de limpeza contendo derivados de 

petróleo e formaldeído. 

Os equipamentos que produzem poluentes devem ser localizados e confinados 

em ambientes com eficiente exaustão. Os sistemas de ar condicionado devem prever a 

filtragem do ar exterior e interior. Como forma preventiva, a proximidade às fontes de 

poluição devem ser evitadas a qualquer custo. 
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8.3. Iluminação 

As radiações luminosas podem causar sérios danos pelas reações físico-químicas 

que desencadeiam nos materiais. A radiação produz um efeito cumulativo. Isso quer 

dizer que o dano causado pela radiação se relaciona à intensidade e ao tempo de 

exposição. 

A radiação ultravioleta é invisível e constitui a forma mais energética e 

destrutiva da luz, devendo, no que se refere à conservação de documentos, ser evitada 

ao máximo. Entretanto, as radiações visíveis também podem causar danos e, portanto, 

os níveis de luminosidade medidos em lux devem ser sempre controlados. 

Os níveis de iluminação adequados para as áreas de trabalho e de leitura são em 

torno de oitocentos 

lux. Nas salas de leitura e de trabalho deve ser utilizada a luz natural e artificial, 

sempre que possível combinadas, atendendo às necessidades de conforto visual. Nos 

corredores, vestíbulos e depósitos a intensidade pode ser reduzida para 500 ou 450 lux. 

A radiação ultravioleta (UV) é medida em microwatts por lúmen (μw/l). O limite 

padrão para fins de preservação é de 75 μw/l. Qualquer fonte de luz com emissões 

superiores de UV tem de ser filtrada. No caso de exposição de materiais de arquivo a 

períodos prolongados, foram estabelecidos os seguintes parâmetros: 

· 50 lux e 75 μw/l de radiação UV para documentos de alta sensibilidade à luz, 

como fotografias, aquarelas etc., pelo período máximo de cem dias por ano 

(correspondente a cinqüenta mil horas/lux por ano). 

· 150 lux para documentos de média sensibilidade, sem exceder a 75 μw/l de 

radiação UV. Para quase todos os suportes armazenados nos arquivos, recomenda-se a 

exposição no máximo de duzentas mil horas/lux por ano. 

Em áreas muito ensolaradas são necessárias persianas ou outros recursos para 

reduzir a entrada da luz solar. Recomenda-se especialmente o uso de filtros contra a 

radiação ultravioleta invisível. 

As prateleiras das estantes devem estar perpendiculares às janelas, de forma a 

também evitar a incidência direta das radiações sobre os materiais. No caso da 

iluminação artificial podem ser instalados sistemas de iluminação incandescente ou 

fluorescente. A radiação UV emitida pelas lâmpadas fluorescentes não deverá exceder 

75 μw/l. Para esses casos, o uso de filtros ou absorventes de radiação UV pode 

contornar o problema. 
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O sistema de iluminação setorizada e controlada, que desliga a fonte de luz 

artificial após um período pré-determinado, reduz o tempo de exposição dos 

documentos às radiações. Não é permitido o uso de lâmpadas de mercúrio ou sódio, 

devido à sua intensa emissão de radiação ultravioleta. 

9. Instalações 

9.1. Instalações elétricas 

Todas as instalações elétricas devem estar de acordo com as normas técnicas em 

vigor. 

A chave geral de energia deve ser localizada de forma a permitir sua fácil 

visualização e o acesso dos funcionários em casos emergenciais, além de ser dotada de 

painel de controle geral e com luzes de emergência em todas as instalações. 

Os interruptores de luz elétrica devem estar localizados nas principais passagens 

e no final de cada 

estanteria. É necessário haver também um interruptor geral para cada sala. 

As tomadas de energia elétrica devem ser instaladas a cada quatro ou seis 

metros, para permitir o uso de aspiradores de pó e outros equipamentos. A instalação 

será feita a um metro do chão, contando com proteção, segundo as normas de segurança 

em vigor. 

Os cabos elétricos devem ser instalados em dutos preferencialmente aparentes, 

conforme as normas de segurança em vigor. Os quadros gerais devem igualmente estar 

localizados em locais visíveis e de fácil acesso, à entrada dos depósitos. Se estes não 

estiverem em funcionamento, a corrente elétrica deve ficar cortada. 

Os computadores devem contar com sistema de energia elétrica independente, 

devidamente aterrada e estabilizada. Recomenda-se uma previsão de aumento de carga 

correspondente ao processo de informatização dos serviços. 

Os escritórios, salas de leitura, auditórios, áreas de exposições, salas de 

programas educativos e outras áreas de trabalho devem ser adaptadas com um número 

suficiente de tomadas elétricas. 

9.2. Instalações hidráulico-sanitárias 

Todas as válvulas para fechamento de água devem ser claramente indicadas. Os 

funcionários devem ter fácil acesso a esses registros, por meio de sinalização prevista 

nas normas de segurança em vigor. 
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Para isso a sinalização de emergência deverá inclusive indicar as direções “abre” 

e “fecha” dos registros. 

As canalizações de águas pluviais devem ser dimensionadas para o escoamento 

próximo ao edifício, evitando-se a penetração de água no solo. 

O fornecimento de água nos laboratórios fotográfico, de microfilmagem e de 

conservação, nos banheiros, dependências de limpeza e manutenção deve ser projetado 

para a pressão e vazão específicas dos serviços e equipamentos, e as tubulações não 

devem passar sobre os depósitos. 

10. Segurança 

10.1. Proteção contra fogo e água 

Muitos acervos valiosos têm sido destruídos ou danificados por incêndios ou 

inundações. Esses 

desastres são devidos a problemas na instalação elétrica e hidráulica, à 

infiltração de água por paredes, telhados, calhas ou janelas. Em grande parte, a causa 

reside na falta de manutenção adequada. Durante o combate a incêndios, os danos 

provocados pela água podem ocasionar mais destruição do que o próprio fogo. 

A proteção adequada contra o fogo começa pelo projeto arquitetônico. Devem 

ser evitados grandes espaços abertos e escadas ornamentais, que podem criar correntes 

de ar verticais e se transformar em verdadeiras chaminés para o desenvolvimento do 

fogo. Os projetos complementares (elétricos, de ar condicionado etc.) devem também 

ser desenvolvidos visando diminuir o risco da proliferação do fogo através dos dutos 

elétricos e de ar. As tubulações para cabos elétricos, de comunicação, computadores ou 

similares, quando percorrem vários andares no sentido vertical, devem ser dotados de 

dispositivo para interromper o fogo, a cada andar. 

As áreas de depósito devem ser totalmente desvinculadas das áreas destinadas ao 

público e também independentes das de trabalho arquivístico e administrativo. Além de 

se prever compartimentação, que tem o objetivo de confinar o incêndio à sala onde este 

se originou e retardar o seu progresso, os dutos que insuflam o ar devem por sua vez 

possuir bloqueadores de ar, também no sentido horizontal, em cada depósito. 

Além disso, nenhuma tubulação de água pode percorrer o interior dos depósitos, 

com exceção daquelas destinadas aos aspersores automáticos para a extinção de fogo. 
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O acesso aos depósitos, e entre eles, deverá ser feito de forma independente, 

utilizando-se corredores e vestíbulos. Elevadores e monta-cargas também deverão ser 

acessíveis através de vestíbulos. 

Todos os materiais do prédio têm que ser preferencialmente incombustíveis e 

receber proteção especial retardadora de calor e de chamas. Paredes e pisos devem ter 

resistência mínima ao fogo de duas horas. É indispensável a proteção dos acessos aos 

depósitos e às áreas de circulação, inclusive escadas, com portas corta-fogo dotadas de 

resistência mínima de uma hora. 

Corredores e escadas de emergência devem ter um mínimo de 1,20 m de largura, 

e as portas cortafogo 

1,00 m de largura. Tais escadas precisam estar situadas no lado oposto, entre os 

depósitos e a entrada principal. As portas corta-fogo, segundo a norma, devem ser 

facilmente empurradas. 

Todo o prédio deve contar com um sistema de detecção automática, ligado ao 

quadro de alarme, de acordo com os padrões vigentes. Os detectores mais adequados 

são os de fumaça, dos tipos ionização e fotoelétrico. A principal função dos sistemas de 

alarme é localizar o sinistro e alertar as pessoas para evacuarem o prédio. É quando a 

brigada de incêndio entra em ação para chamar o 

Corpo de Bombeiros, tentar extinguir o fogo e acompanhar o processo de 

evacuação. 

Os extintores manuais, à base de água, CO2 (dióxido de carbono) ou pó 

químico, devem ser distribuídos pelos depósitos de acordo com as normas vigentes, 

independentemente da existência de extintores automáticos. 

Os extintores automáticos, do tipo aspersores ou sprinklers, liberam uma fina 

névoa de água, sendo os mais recomendáveis para depósitos de documentos. 

Normalmente, quando acionados, não chegam a causar sérios danos aos documentos. 

Mesmo assim, devem atuar de forma setorizada, excluindo as áreas ainda não atingidas 

pelo fogo. 

Tratando-se de arquivos de documentos permanentes, todos os cuidados 

possíveis devem ser adotados, uma vez que muitos dos documentos armazenados são 

altamente inflamáveis e poderão sofrer danos irreversíveis. Assim, recomenda-se que 

cada instituição desenvolva um plano de salvamento e resgate das coleções em casos de 

desastre, a ser desenvolvido por uma equipe especialmente responsável pelo salvamento 
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do acervo e incumbida da implantação e execução do plano de emergência, o qual 

estabelecerá a localização do acervo mais vulnerável e mais importante, e preverá o 

resgate, no caso de danos por fogo ou água. É também fundamental identificar e acionar 

empresas e especialistas que possam colaborar prontamente para recuperar o acervo que 

porventura seja danificado. 

A brigada de incêndio da instituição, que atua no combate inicial ao fogo e 

organiza a evacuação das pessoas que estiverem no prédio, deve também ser treinada 

para colaborar no salvamento do acervo. 

10.2. Proteção contra roubo e vandalismo 

Os acervos arquivísticos e bibliográficos não estão livres de danos causados por 

terceiros. 

As entradas do edifício devem ser bem iluminadas e livres de quaisquer 

obstáculos que prejudiquem a visão da equipe de segurança. Os sistemas de alarme 

devem ser instalados para se evitar riscos de invasão e todas as aberturas e passagens no 

andar térreo protegidas por grades ou venezianas. 

É importante a separação entre a área de depósito e os locais onde o público 

circula livremente. As áreas abertas ao público, principalmente salas de consulta, de 

catálogos, auditórios e áreas de exposições, devem ser supervisionadas por funcionários, 

utilizando-se circuito fechado de televisão. 

Os depósitos devem estar especialmente protegidos. As janelas têm de ser 

providas de grades ou telas, e nenhuma porta externa pode abrir diretamente para o seu 

interior. É recomendável a instalação de sistemas de alarme ou outros dispositivos. 
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