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O estágio de Laboratório foi realizado entre os meses de maio de 2017 e abril de 

2018 no Arquivo Público e Histórico do Rio Grande, localizado na Prefeitura Municipal do Rio 

Grande, sob a orientação da arquivista Jussieli Martins Bastos, formada em Arquivologia pela 

Universidade Federal do Rio Grande e Especialista em Gestão de Documentos e Informação. 

No total foram feitas 120 horas de estágio divididas em aproximadamente quatro horas por 

semana, com alguns intervalos por conta de períodos de prova e férias.  

O arquivo é uma instituição sem fins lucrativos que responde à Secretaria de 

Município da Cultura, que por sua vez responde à administração municipal. A equipe de 

trabalho é composta por duas arquivistas, uma auxiliar em arquivos e dois estagiários, além de 

contar com o auxílio de estudantes da FURG que realizam trabalhos voluntários e desenvolvem 

pesquisas e estágio no arquivo, de modo a auxiliarem com a documentação que ainda se 

encontra em estágio de identificação e organização.  

Dos milhares documentos que se encontram de posse do arquivo, os mais recentes 

são documentos recolhidos do Centro Municipal de Cultura que datam do ano de 2010, e o mais 

antigo já classificado, um registro de terreno de 1822; entretanto, como ainda há muito material 

a ser identificado e classificado, pode ser que nas pilhas de documentos haja algo anterior a esta 

data. É importante ressaltar que os documentos não se encontram arquivados de maneira ideal, 

de modo que foram empilhados desordenadamente após o incêndio que atingiu o arquivo 

anterior. A organização do material, bem como a correta armazenagem com o pouco recurso 

que é destinado à instituição, consistem nos principais desafios do arquivo.  

A estrutura do arquivo é dividida em quatro partes: a primeira consiste na área 

administrativa onde trabalham os funcionários e onde os pesquisadores podem consultar os 

documentos objetos de suas pesquisas; há ainda uma antessala que conta com locais para 

pesquisa e armários onde parte do acervo, composto de plantas e vídeos, é guardada. O acervo 

documental da instituição fica nos fundos do local e se constitui de um balcão com estantes e 

prateleiras onde ficam os livros e documentos, que também se encontram dispostos em pilhas 

no chão antes de serem identificados, higienizados e classificados; a última parte é uma salinha 

nos fundos que além de servir como depósito, é onde é feita a higienização dos documentos.  

A primeira atividade por mim desenvolvida foi a higienização dos documentos, que 

consiste na limpeza com pincel dos livros, um processo mecânico feito de cima para baixo folha 

por folha, com pincel de cerdas macias, que objetiva a limpeza do documento. Como a 

higienização é a atividade com a qual o arquivo conta com mais voluntários para sua realização, 

nela fiquei por pouco tempo, de modo que passei a atuar na seleção de documentos para 

avaliação. Os critérios para seleção giram em torno da idade do documento, dando preferência 



aos mais antigos, para que possam ser posteriormente classificados e arquivados; a condição de 

deterioração do documento também é levada em conta para a seleção, de modo a se evitar a 

perda do documento, algo que nem sempre é possível, visto que o papel muitas vezes se dissolve 

ou se esfarela em decorrência da ação do tempo, da humidade, da luminosidade e de insetos 

que dele se alimentam; o ideal seria que o acervo contasse com termômetro e controle de 

temperatura para a boa conservação documental, entretanto o arquivo mal conta com recursos 

para suprimentos básicos, de modo que boa parte do material de escritório, água, luvas de 

proteção, dentre outros, é comprada pelos funcionários da instituição.  

O terceiro critério para seleção dos documentos é a necessidade. Por exemplo: está 

sendo classificada a documentação enviada e recebida pelo Gabinete Executivo da prefeitura, 

então é dada preferência à esta documentação para que concluído seu processo de 

arquivamento, seja iniciado outro grupo de documentos.  

Outra atividade desenvolvida por mim foi a confecção de invólucros para o 

armazenamento dos livros. Os invólucros são feitos em papel craft que, embora não seja o ideal 

para o armazenamento, é o qual dispõe o arquivo.  

A última atividade por mim realizada foi a identificação de documentos recebidos e 

enviados pelo Gabinete Executivo. O material encontra-se separado em pacotes por ano e fui 

responsável pela abertura dos pacotes e separação do que era ofício, que é material arquivístico 

de guarda permanente, e o que era correspondência geral, que se não houver relevância 

histórica, é descartada e fragmentada. Feita a separação, são retirados todos os grampos, clipes 

e outros objetos de metal que possam ter sido utilizados para deixar duas ou mais folhas juntas; 

este tipo de material, geralmente feito de metal ou ferro, contribui para a deterioração do 

documento, uma vez que são materiais que oxidam facilmente, de modo que quase todos se 

encontram enferrujados. Retirados os objetos que colocam o documento em risco, se houver 

necessidade de deixar uma ou mais folhas juntas, estas são furadas e amarradas com barbante; 

é neste momento que é feita a higienização do documento. Estando os documentos higienizados 

e corretamente agrupados, eles são organizados em ordem cronológica e colocados em caixas 

para a armazenagem.  

A experiência de estágio no arquivo foi bastante proveitosa pois, além de poder 

aprender um pouco sobre a gestão de acervos e ver parte do que aprendi na disciplina de 

Técnicas de Documentação Arqueológica, pude trabalhar com fontes primárias de pesquisa, 

passando por matérias produzidos no final do século XIX, como um Livro de Registro de 

Entrada de Mulheres Livres na Prisão, que pude analisar enquanto fazia sua higienização. A 

experiência muito teve a contribuir para minha formação, visto que no curso é dada pouca 



atenção a questões ligadas a acervos e documentos escritos, além de enriquecer um pouco meu 

currículo.  

Nos últimos dois anos, o curso de Arqueologia muito tem contribuído para os 

trabalhos do arquivo, uma vez que a totalidade dos voluntários realizando o trabalho de 

higienização dos documentos, é de estudantes oriundo do curso.  

  



ANEXOS  

 

  

Figura 1: situação em que se encontrava o acervo do arquivo no início de 2017 

Figura 2: livros empilhados de forma indevida para 

higienização no início de 2017 



 

 

Figura 3: documentação sujeito à parasitas e insetos que podem colocar em risco também os profissionais que manuzeiam 

os documentos 

  

Figura 4: equipe de funcionários do arquivo 



 

 

  

Figura 5: pacotes de documentos devidamente empilhados para serem classificados após serem 

abertos 

Figura 6: livros empilhados para higienização do lado 

esquerdo e caixas pretas contendo os documentos já 

classificados do lado direito  



  

  

Figura 7: pacotes para serem abertos do lado esquerdo e caixas de 

arquivo com os documentos já classificados do lado direito 

Figura 8: livros já classificados e armazenados dentro dos invólucros, organizados por 

órgão produtor 



  

Figura 9: sala dos fundos utilizada para higienização 

Figura 10: prensa utilizada para retificar documentos dobrados e 

amassados 


