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RESUMO 
 

A Câmara dos Deputados apresenta um patrimônio cultural significativo para a sociedade 

brasileira. No entanto, o processo de manutenção destes bens culturais apresenta vários 

desafios, dentre eles o de promover uma maior cooperação entre os diversos segmentos da 

Casa, além de incentivar a participação das pessoas. Sendo assim, procura-se, por meio deste 

estudo de caso, avaliar qual a percepção dos atores envolvidos em relação ao trabalho de 

preservação da memória legislativa desenvolvido pela Coordenação de Preservação de Bens 

Culturais. Para isso, partindo-se dos princípios de que a preservação patrimonial só é possível 

quando existe a participação de todos e de que a manifestação de vários pontos de vista são 

fontes potenciais para a realização de mudanças, utilizamos os recursos de entrevistas e 

questionários para o levantamento de dados. A análise desses resultados indicou que existe 

um conhecimento amplo sobre a importância do patrimônio Institucional e sua preservação, 

entretanto esse conhecimento deve ser mais bem definido e aprimorado, buscando-se, por 

meio de uma comunicação mais clara e efetiva, uma maior colaboração desses atores. 

Palavras-Chave: Câmara dos Deputados, patrimônio, preservação, participação, memória 

legislativa. 

 

ABSTRACT 

 

 

The House of Representatives holds a significant cultural heritage to the Brazilian society. 

However, the preservation of these cultural materials poses several challenges, including 

promoting the cooperation among the areas and people's participation. Therefore, the 

objective of this case study is to evaluate the perception of the stakeholders about the 

conservation actions developed by the Cultural Materials Preservation area. Based on the 

principles that heritage preservation is possible only when there is participation and that all 

opinion is a potential source for making changes, data was collected through interviews and 

questionnaires. Analysis of the results indicated that there is a general knowledge about the 

importance of heritage preservation at the Institution, however this knowledge should be 

better defined and improved by a clear and effective communication, aiming to achieve a 

better collaboration of these actors. 

Keywords: House of Representatives, heritage preservation, participation, legislative memory. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O presente estudo tem como objetivo avaliar a percepção dos atores envolvidos em 

relação ao trabalho de preservação da memória legislativa desenvolvido na Câmara dos 

Deputados, com foco na Coordenação de Preservação de Bens Culturais. Pretende-se, por 

meio deste trabalho, conhecer melhor o perfil desses atores e seu nível de conhecimento no 

que se refere ao patrimônio cultural da instituição, buscando-se verificar por que muitas das 

ações de preservação não alcançam os objetivos desejados.  

A aplicação deste estudo tem relevância, uma vez que o patrimônio cultural da 

Câmara dos Deputados é considerado fundamental para a compreensão da história e trajetória 

do parlamento brasileiro, requerendo, para sua preservação a colaboração de todos.  

Sendo assim, em face da necessidade de se ter um maior comprometimento entre os 

segmentos da Casa e a área de preservação, e na busca de uma visão mais ampla sobre o 

problema, procurou-se mediante o enfoque sistêmico, entender melhor as causas e as 

variáveis desta situação complexa, utilizando-se como fonte principal de coleta de dados os 

recursos de entrevista e questionários. 

Para tanto, este trabalho foi estruturado em seis partes. Na primeira parte, foi 

desenvolvida uma breve contextualização do tema, apresentando-se também o problema de 

pesquisa, os objetivos, as hipóteses e a justificativa do autor. Na segunda parte, abordou-se o 

referencial teórico, contemplando tópicos relacionados ao patrimônio, à memória, à 

informação, ás leis de proteção patrimonial, ás cartas patrimoniais e à memória legislativa. Na 

terceira parte, descreveu-se o estudo de caso, dissertando sobre o patrimônio cultural da 

Câmara dos Deputados e sua preservação. Na quarta parte, formulou-se a metodologia de 

pesquisa utilizada neste trabalho. Na quinta parte, procedeu-se à apresentação e à análise dos 

resultados, bem como à discussão dos objetivos e hipóteses. Na última parte, apresentaram-se 

as conclusões e as sugestões para novas pesquisas sobre o tema.  

 

 

 

 

 

 



13 
 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 A Câmara dos Deputados possui um vasto acervo documental e museológico, de 

grande significância cultural e que representa a história do parlamento brasileiro. A 

preservação desse patrimônio, essencial para a manutenção da memória legislativa, é de 

responsabilidade da Coordenação de Preservação de Bens Culturais (COBEC), que, por meio 

da Seção de Conservação e Preservação (SeCOR), desenvolve programas e projetos que 

visam à manutenção da integridade física e histórica desses bens culturais.  

No entanto, apesar dos esforços da COBEC em garantir a efetividade de suas ações no 

que se refere à preservação do patrimônio cultural da Câmara dos Deputados, observa-se que 

muitas medidas assumem interpretações e significados divergentes dentro da Casa, 

ocasionando situações que contribuem para o processo de degradação dos bens históricos e 

culturais da instituição, comprometendo sua disponibilização e autenticidade. 

Face ao exposto e considerando que a manutenção do patrimônio cultural da Câmara 

dos Deputados se faz essencial para a compreensão da história e da trajetória da instituição e 

de que a preservação patrimonial somente se concretiza com o reconhecimento e a 

participação de todos os atores envolvidos, busca-se, por meio desta pesquisa, avaliar qual a 

percepção dos atores envolvidos em relação ao trabalho de preservação da memória 

legislativa desenvolvido pela Coordenação de Preservação de Bens Culturais? 

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar a percepção dos atores envolvidos em relação ao trabalho de preservação da 

memória legislativa desenvolvido na Câmara dos Deputados, com foco na Coordenação de 

Preservação de Bens Culturais. 

 
1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1.3.1 Avaliar se os atores envolvidos reconhecem que a Câmara dos Deputados possui 

um patrimônio cultural de valor significativo para a sociedade brasileira, o qual permite que 

gerações atuais e futuras tenham acesso à história e à trajetória do parlamento brasileiro. 
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1.3.2 Avaliar se o desconhecimento dos atores envolvidos sobre as atividades de 

preservação realizadas pela Coordenação de Preservação de Bens Culturais é um dos fatores 

que contribui para que projetos da área não atinjam os objetivos desejados. 

1.3.3 Avaliar se os atores envolvidos compreendem a importância da sua participação 

no processo de preservação da memória legislativa.  

1.3.4 Avaliar se existe relação entre o fato de as atividades de preservação não estarem 

diretamente ligadas às atividades legislativas e o reconhecimento de sua importância pelos 

atores envolvidos. 

1.3.5 Avaliar qual o impacto da abordagem sistêmica, com foco na preservação, no 

processo de comunicação entre a Coordenação de Preservação de Bens Culturais e os atores 

envolvidos. 

 

1.4 HIPÓTESES 
 

1.4.1 O desconhecimento, por parte dos atores envolvidos, de que Câmara dos 

Deputados é o terreno da disseminação da memória legislativa, onde não apenas as 

informações de uso corrente devem ser tratadas e disponibilizadas, mas também aquelas de 

valor histórico que refletem a trajetória do parlamento brasileiro, não permite que a 

preservação patrimonial ocorra na sua plenitude. 

1.4.2 O desconhecimento dos atores envolvidos sobre o trabalho realizado pela 

Coordenação de Preservação de Bens Culturais é um dos fatores que contribui para que 

projetos na área de preservação não atinjam os objetivos desejados. 

1.4.3 A falta de uma comunicação clara e bem dirigida entre a Coordenação de 

Preservação de Bens Culturais e os atores envolvidos dificulta a percepção destes sobre a sua 

importância no processo de preservação da memória legislativa. 

1.4.4 Por não estarem diretamente ligadas às atividades legislativas, as medidas de 

preservação desenvolvidas no contexto da Câmara dos Deputados não são reconhecidas como 

atividades essências. 

1.4.5 O enfoque sistêmico, no que se refere à preservação da memória legislativa, 

permitirá uma melhor análise do problema, proporcionando uma melhoria no processo de 

comunicação entre os atores envolvidos e a Coordenação de Preservação de Bens Culturais. 
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1.5 JUSTIFICATIVA 
 

Para que a preservação patrimonial na Câmara dos Deputados ocorra na sua plenitude 

faz-se essencial a participação de todos os atores envolvidos. No entanto, apesar dos mais de 

20 anos de existência, a área de preservação da Casa não conseguiu disseminar, de forma 

abrangente, o entendimento de que as ações de preservação são essenciais para garantir 

manutenção da memória legislativa. Em geral, percebe-se que essas medidas assumem 

interpretações e significados divergentes que dificultam o desenvolvimento de projetos na 

área. 

Face ao exposto e frente à necessidade de se buscar um maior comprometimento das 

pessoas no processo de preservação do patrimônio cultural da Câmara dos Deputados, 

procura-se, mediante esta pesquisa, obter uma visão mais ampla do problema e compreender, 

com maior riqueza de detalhes, a percepção dos atores sobre o assunto. Pretende-se, por meio 

da abordagem interdisciplinar, conseguir um maior apoio durante o desenvolvimento de ações 

que visam garantir a segurança deste significativo patrimônio e a manutenção da historia da 

instituição. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 PATRIMÔNIO E MEMÓRIA  

 

A palavra patrimônio pode ser compreendida como o legado de uma geração ou de um 

grupo social para outro, podendo também estar associada aos bens materiais ou imateriais que 

representam a identidade desses grupos (Carneiro, 2009).  

Esses bens, por serem portadores de um interesse cultural relevante e guardarem em si 

a trajetória e identidade de diferentes grupos sociais (Tomaz, 2010) são reconhecidos como 

bens culturais e de acordo com a conferência geral da United Nations Educacional, Scientific 

and Cultural Organization (UNESCO), realizada em Paris em novembro de 1988, são 

definidos “(...) como o produto e o testemunho das diferentes tradições e realizações 

intelectuais do passado, constituindo, portanto um elemento essencial para a personalidade 

dos povos” (UNESCO, 1968 apud Santos Júnior, 2004/2005, p. 7). 

O conjunto destas expressões que traduzem a história, a formação e a cultura dos 

grupos sociais é denominado patrimônio cultural, sendo definido pela Constituição da 
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República Federativa do Brasil de 1988, no seu artigo 216, como: “(...) bens de natureza 

material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira” 

(Brasil, 1988, p.58).  

Por sua vez, a palavra memória se refere à imagem de tempos passados ou presentes e, 

segundo Le Goff (2003, p.425) é o processo da “ordem dos vestígios” e “releitura desses 

vestígios”, possuindo a função de comunicação entre os fatos e permitindo que o passado se 

interaja com o presente.  

A memória é considerada, segundo Diniz, (2004, p.77) “a categoria fundamental para 

na área do patrimônio cultural, pois se preserva um bem cultural pelo que ele representa uma 

sociedade (...)”. Ainda segundo Le Goff (1977, p.138 apud Conceição, 2011, p.26 ) “(...) a 

identidade cultural de um país, estado, cidade ou comunidade se faz com memória individual 

e coletiva. Somente a partir do momento em que a sociedade resolve preservar e divulgar os 

seus bens culturais é que se inicia o processo de construção de ethos cultural e de sua 

cidadania”. 

Tanto o patrimônio como a memória podem ser consideradas marcas do passado no 

presente, pois revelam as características das diferentes fases vividas pelos grupos sociais e 

estabelecem um vínculo entre as gerações passadas e as atuais. Segundo, a Carta de Burra:  
 

...o patrimônio é o testemunho vivo da herança cultural de gerações passadas que 
exerce papel fundamental no momento presente e se projeta para o futuro, 
transmitindo às gerações por vir as referências de um tempo e de um espaço 
singulares, que jamais serão revividos, mas revisitados, criando a consciência da 
intercomunicabilidade da história. (Carta de Burra, 1980 apud Maia, 2003, p.1). 

 

2.2 INFORMAÇÃO E MEMÓRIA  

 

A relação entre informação e memória ocorre na medida em que a memória 

compreende a capacidade de armazenar determinadas informações (Le Goff, 2003), 

destacando ainda a importância da valorização da informação do presente e do passado como 

forma de registro da memória (Rueda et al., 2011). Ainda de acordo com Costa: 
 

A informação é um conjunto de elementos selecionados pelos indivíduos, dentre 
uma imensa variedade de itens existentes no mundo exterior. Como um embrião, a 
informação forma e contém (informação). A repetição dessas impressões 
[conservadas], ao longo do tempo, encarrega-se de transformar itens selecionados de 
informações em marcas, traços que constituem o que, convencionalmente, 
chamamos de memória. (Costa, 1997, p.124 apud Thiesen, 2006, p.17). 
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A informação assume uma multiplicidade de suportes no seu processo de 

representação, a qual pode ser reunida e relacionada entre si como forma de dar sentido a 

fatos e valores passados, criando-se, assim, uma ponte entre a fluidez do presente e a 

inacessibilidade do passado (Carneiro, 2009).  

 

2.3 MEMÓRIA LEGISLATIVA 

 

As instituições produzem durante a sua existência uma vasta quantidade de 

informações que não retratam apenas as suas atividades diárias, mas também uma época e seu 

contexto dentro da sociedade. Com o passar do tempo, boa parte destas informações, após 

cumprirem seus prazos administrativos, deixam de ter importância imediata na realização de 

atividades fins para a instituição, sendo que uma pequena parcela é mantida por registrar fatos 

importantes relacionados à sua história (Marques, 2007, p.27).  

Ao conjunto destas informações que legitimam as ações da instituição, testemunham 

seus caminhos e que, segundo Costa (1997, p.51 apud Rueda et al., 2011, p. 83), “permitem 

que o conhecimento do passado seja recuperado em atividades do presente” chamaremos de 

Memória Institucional, que, para fins deste trabalho, por estarmos nos referindo a uma 

instituição do Poder Legislativo, denominaremos Memória Legislativa. Por fim, Costa (1997, 

p. 3 apud Rueda et al., 2011, p.85 ) ainda destaca “(...) se a instituição existe, a memória se 

plasma. É pregnante. Constitui marcas, rastros ou traços que contêm informação”. 

Desta forma, podemos entender que desenvolver ações que valorizem a Memória 

Legislativa significa contribuir para os objetivos estratégicos da instituição, oferecendo 

registros organizados e preservados, que, além de permitirem o entendimento da sua história e 

trajetória, fortalecem sua comunicação junto à sociedade. 

A relação entre informação e memória tem sido muito discutida em diversas 

disciplinas e grupos de pesquisas, tendo como foco principal a questão do patrimônio cultural 

como meio de se reconstruir e agrupar as referências de memória para a formação da 

identidade de um povo Nesse contexto, Nora (1984, p. xix apud Ciavatta, p.1) observa que “a 

memória se enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem e no objeto", enquanto a 

UNESCO (2012) ressalta que os bens culturais são de "fundamental importância para a 

memória dos povos e a riqueza das culturas". Concluímos, portanto, que o patrimônio cultural 

configura-se como suporte e ponto de apoio da Memória Legislativa, devendo, portanto, ser 
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reconhecido como registro potencial da memória, permitindo a compreensão de 

acontecimentos anteriores, a atualização do passado e a continuidade dos fatos.  

 

2.4 O PATRIMÔNIO CULTURAL: CARTAS PATRIMONIAIS E LEIS DE 

PROTEÇÃO NO BRASIL  

 

As primeiras ações com base científica voltadas para a manutenção do patrimônio 

histórico datam a partir do XIX, quando a França inicia um programa que visa a permanência 

dos monumentos sobreviventes à Revolução Francesa (Grammont, 2006). Paralelamente, 

surge na Inglaterra The Society for the Protection of Ancient Buildings (SPAB), que cria um 

manifesto em resposta aos problemas relacionados à conservação dos monumentos europeus 

daquela época (SPAB, 2009). Mais tarde, as questões que envolvem a preservação do 

patrimônio começam a se espalhar pelo mundo, fazendo parte de constituições políticas de 

diversos países (Santos Júnior, 2004/2005). 

Consequentemente, passando o patrimônio a constituir interesse comum e tendo em 

vista as divergências técnicas dos profissionais nesta área, torna-se necessário debater os 

aspectos relativos à sua definição, gestão e diretrizes, buscando uma normalização entre os 

especialistas. Surgem, então, as Cartas Patrimoniais, documentos formadores de princípios 

que estabelecem normas, procedimentos e conceitos que servem de referencial para a adoção 

de métodos e ações referentes à preservação do patrimônio. Elas refletem as discussões de um 

determinado momento, oferecendo indicações de caráter geral e sintetizando os pontos a 

respeito dos quais foi possível obter um consenso. (César & Stigliano, 2010). 

Neste cenário, acontece em Atenas, em 1931, o I Congresso Internacional de 

Arquitetos e Técnicos em Monumento, que cria, através da Carta de Atenas, o primeiro 

documento internacional que discute a racionalização de procedimentos e propõe normas e 

condutas em relação à preservação e conservação de edificações. Posteriormente, 

organizações voltadas para a preservação do patrimônio são criadas, destacando-se o 

surgimento da United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 

em 1946, que tem, dentre seus objetivos, o de promover a identificação, a proteção e a 

preservação do patrimônio cultural e natural de todo o mundo (Unesco, 2012), e o 

International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), fundado em 1965 e considerado o 

principal consultor da UNESCO na área de gestão do patrimonial, especialmente no que se 

refere à definição de métodos e princípios que assegurem a conservação e valorização do 

patrimônio (Icomos, 2011). 
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Em 1964, a Carta de Veneza, elaborada pelo ICOMOS, gera uma maior 

conscientização mundial sobre a necessidade de se preservar o passado para as futuras 

gerações, originando um documento mais detalhado sobre a conservação e restauração do 

patrimônio, no qual se reconhece a integridade do bem como valor patrimonial (Kuhl, 2010). 

Mais tarde, a Carta de Burra, elaborada em 1980 também pelo ICOMOS, pontua uma série de 

recomendações para a conservação, preservação e restauração, enfatizando o respeito a todas 

as alterações realizadas no bem cultural. Este documento avança consideravelmente no campo 

da conscientização acadêmica, especialmente no se que refere à reavaliação de procedimentos 

utilizados nos processos de conservação aplicados ao patrimônio histórico (César & Stigliano, 

2010). 

No Brasil, as primeiras discussões sobre a importância do patrimônio histórico 

surgiram após a carta de Atenas, sendo a Constituição de 1934 um marco notório na proteção 

patrimonial, destacando a competência da União, Estados e Municípios no que se refere a 

proteção do patrimônio (César & Stigliano, 2010): 
 

Constituição de 1934, Art 148: Cabe à União, aos Estados e aos Municípios 
favorecer e animar o desenvolvimento das ciências, das artes, das letras e da cultura 
em geral, proteger os objetos de interesse histórico e o patrimônio artístico do País, 
bem como prestar assistência ao trabalhador intelectual. (BRASIL, 1934). 
 

Posteriormente, na Constituição de 1937, esta responsabilidade alcança uma 

abrangência mais significativa, passando a ser incluída a necessidade de preservação de um 

gama maior de bens que pudessem inferir a ideia de patrimônio cultural, embora, nesta época, 

o conceito de patrimônio cultural ainda não estive bem definido (Ponte, 2006): 
 

Constituição de 1937, Art 134 - Os monumentos históricos, artísticos e naturais, 
assim como as paisagens ou os locais particularmente dotados pela natureza, gozam 
da proteção e dos cuidados especiais da Nação, dos Estados e dos Municípios. Os 
atentados contra eles cometidos serão equiparados aos cometidos contra o patrimônio 
nacional. (BRASIL,1937). 
 

No mesmo ano, o Ministério da Educação cria o Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (SPHAN), que tem por objetivo formulação de normas e regras voltadas 

para a preservação do patrimônio histórico e artístico nacional (Diniz, 2004). Para Luiz 

Fernando de Almeida (2012), atual presidente do Instituto Brasileiro do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (IPHAN): 
 

A criação do Instituto, de forma distinta das experiências internacionais, não estava 
ligada a saudosismos ou ao culto do passado: ela foi obra dos intelectuais modernistas 
que propunham a valorização do país, da cultura e da arte brasileira, nas suas 
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vertentes eruditas e populares” (REVISTA MUSEU, 2012). 
 

Em 1946, o SPHAN passa a denominar-se Departamento do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (DPHAN), transformando-se, em 1970, no Instituto Brasileiro do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, responsável por fiscalizar, proteger, identificar, 

restaurar, preservar e desenvolver projetos de revitalização dos bens patrimoniais nacionais, 

além de difundir e educar a coletividade para zelar pelo seu patrimônio (Diniz, 2004). 

No entanto, é somente na Constituição de 1988 que constituintes estabelecem, no 

artigo 216, uma definição mais abrangente sobre patrimônio cultural (Pinhão, 2010), 

destacando-se também, no artigo 23, inciso III, a competência comum da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios de proteger os documentos, as obras e outros bens de valor 

histórico, artístico e cultural: 
 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira, nos quais se incluem: 
I - as formas de expressão; 
II - os modos de criar, fazer e viver; 
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 
 
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: 
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e 
cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. 
(Brasil, 1988) 
 

Marani (1992) destaca que a Constituição de 1988 trouxe avanços no que se refere a 

preservação do patrimônio nacional, na medida em que: 
 

(...) salienta que são objeto de proteção do Governo brasileiro bens pertencentes a 

todos os segmentos sociais, sejam representativos das elites, sejam das camadas 

populares, sejam de grupos ou etnias como os imigrantes, a cultura indígena ou negra. 

Importa é que façam parte de nossa história e ajudem a identificar o que é o Brasil 

(Marani, 1992, p. 2). 

 

A Constituição Federal de 1988 deu um tratamento diferenciado aos bens culturais, 

abrindo caminho para a modernização de nosso sistema preservacionista e oferecendo amparo 
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legal para a proteção do patrimônio, cuja competência fica a cargo da União, dos Estados e do 

Distrito Federal, inclusive dos Municípios responsáveis pela criação de órgãos fiscalizadores. 

 

2.5 A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

Preservar é a condição essencial quando se pensa em memória, remetendo à ideia de 

proteção e respeito. Segundo Feilden (1982 apud Heritage New Technologies and Local 

Development, 2002, p. 53), a preservação patrimonial “embrases all acts that prolong the life 

of our cultural and natural heritage”, compreendendo todas as ações que visem ao 

prolongamento da vida útil do patrimônio. 

A preservação patrimonial possibilita o registro da história e da expressão e saberes de 

uma sociedade, permitindo que as gerações atuais e futuras se relacionem com o passado 

(Casco, 2011). Consequentemente, discussões voltadas para a preservação do patrimônio 

estão diretamente ligadas à cidadania e ao direito de acesso à informação do indivíduo. Nesse 

sentido, a preservação e a proteção dos diversos referencias culturais caracterizam uma 

sociedade e contribuem para a construção da sua história. Para Fernandes: 
 

Num país onde os mais elementares direitos de cidadania são negados à 
grande parcela da população, a cultura, às vezes, é encarada como algo 
supérfluo e, até mesmo, desnecessário, face às demandas mais prementes dos 
setores subalternos da sociedade brasileira. Ainda assim, entendemos que o 
direito à cultura deve ser encarado na perspectiva de direito de cidadania e 
direito fundamental da pessoa humana. Ao falarmos que a cultura é um 
direito fundamental a ser assegurado a todos os brasileiros, concluímos que 
estes mesmos cidadãos devem ter, primeiramente, o direito de produzir 
cultura, bem como o direito de acesso aos bens culturais. (Fernandes, 1993, 
p. 273 apud Diniz, 2004, p.74). 
 

 
No Brasil, o conceito de bem cultural é algo relativamente recente, percebendo-se um 

grande desconhecimento da sociedade sobre a importância da preservação do patrimônio. 

Sem a compreensão do significado de bem cultural e do sentido destes registros, a sociedade 

age de forma indiferente a sua preservação, dificultando assim, o entendimento e a 

valorização do patrimônio. 

Desta forma, faz-se essencial a presença de ações e programas voltados para a 

educação patrimonial que despertem na população a consciência de seu papel como guardiã 

dos testemunhos de uma cultura, interligando o indivíduo ao seu passado. Neste caso, o 

conhecimento deve anteceder à ideia de preservação, pois somente se valoriza e preserva o 

que se conhece. Para Guimarães e Miranda: 
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(...) é necessário criar essa “consciência cultural”, pois a condição primária 
para a preservação de um bem cultural é o reconhecimento de seu valor pela 
comunidade onde está inserido. Isso será possível através de execução de 
projetos de educação patrimonial que propiciarão à comunidade a 
compreensão de conceitos básicos como tombamento, bem cultural, 
patrimônio cultural, conselhos de defesa do patrimônio cultural, bem cultural 
material e imaterial etc. Conhecendo tais conceitos, as comunidades passarão 
a interagir de maneira mais efetiva com as diversas manifestações culturais, 
reconhecendo-as como elementos de sua identidade (Guimarães & Miranda, 
2012, p.2). 

 

3 ESTUDO DE CASO 
 

3.1 A CÂMARA DOS DEPUTADOS 

 

A Câmara dos Deputados e o Senado Federal representam as duas casas que compõem 

o Congresso Nacional, órgão constitucional, que, juntamente com o Tribunal de Contas da 

União exercem; no âmbito federal, o poder legislativo, um dos três poderes constituídos do 

País.  

O Poder Legislativo cumpre papel imprescindível perante a sociedade do 
País, visto que desempenha três funções primordiais para a consolidação da 
democracia: representar o povo brasileiro, legislar sobre os assuntos de 
interesse nacional e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Nesse 
contexto, a Câmara dos Deputados, autêntica representante do povo 
brasileiro, exerce atividades que viabilizam a realização dos anseios da 
população, mediante discussão e aprovação de propostas referentes às áreas 
econômicas e sociais, como educação, saúde, transporte, habitação, entre 
outras, sem descuidar do correto emprego, pelos Poderes da União, dos 
recursos arrecadados da população com o pagamento de tributos. Assim, a 
Câmara dos Deputados compõe-se de representantes de todos os Estados e 
do Distrito Federal, o que resulta em um Parlamento com diversidade de 
idéias, revelando-se uma Casa legislativa plural, a serviço da sociedade 
brasileira (Portal da Câmara dos Deputados, 2012). 
 

A Câmara dos Deputados é composta por 513 deputados federais, com mandato de 

quatro anos cada, podendo-se concorrer a sucessivas reeleições. Cada estado tem sua 

representação proporcional a sua população, sendo que o número máximo de deputados por 

estado é de setenta e o número mínimo é de oito. O art. 45 da Constituição Federal determina 

que o número total de Deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito 

Federal, deve ser estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, 

procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições (Portal da Câmara dos 

Deputados, 2012). 
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3.2 O PATRIMÔNIO CULTURAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

 

A origem do patrimônio cultural da Câmara dos Deputados data de meados de 1822, 

quando da preparação de um local destinado aos trabalhos da Assembleia Geral Constituinte e 

Legislativa do Império do Brasil. Desde então, o Poder Legislativo ocupou diversas sedes, 

dentre elas o prédio da Cadeia Velha, Biblioteca Nacional e os Palácios Monroe e Tiradentes, 

todas localizadas no Rio de Janeiro (Câmara dos Deputados, 2012). 

Em 1960, ocorreu a mudança da Instituição para Brasília, estabelecendo-se na nova 

sede do Congresso Nacional, obra arquitetônica projetada por Oscar Niemeyer e localizada na 

Praça dos Três Poderes. 

Consequentemente, foi também transferida grande parte da documentação legislativa 

produzida durante o Império e depois da Proclamação da República, além de obras de arte, 

mobiliários e peças decorativas oriundas das sedes anteriores, originando um diversificado 

acervo com aproximadamente 23.524 metros lineares carregados de diferentes valores e 

particularidades que expressam a história do poder legislativo no Brasil. 

Atualmente o conjunto arquitetônico da Câmara dos Deputados é composto pelo 

Edifício Principal e por quatro anexos, que perfazem o total de 145.000 m² construídos, 

ocupados por 513 deputados e aproximadamente 3408 servidores efetivos, 2971 terceirizados 

e 1433.cargos de natureza especial (CNE) e 10000 secretários parlamentares, somando-se a 

este total de cerca de 10000 pessoas que transitam pela Casa diariamente. 

Em 2007, ano em que Oscar Niemeyer completou 100 anos, a estrutura arquitetônica 

do edifício foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan, 

por se tratar de uma peça urbanística essencial dentro da escala monumental do projeto do 

Plano Piloto, de autoria de Lúcio Costa em 1957, protegido pelo art. 38 da lei federal 

3751/1960 e considerado patrimônio cultural da humanidade pela Unesco desde 1987.  

O edifício também abriga em seu interior uma série de obras de arte integradas à sua 

arquitetura, um conceito relacionado à vertente Construtivista do Modernismo, o que faz de 

seus corredores, salões, salas e antessalas, um grande museu. Neste sentido, Oscar Niemeyer 

destaca: “A forma arquitetônica - mesmo contrariando princípios estruturais - é funcional 

quando cria beleza e se faz diferente e inovadora” (Câmara dos Deputados, 2012). 

No Salão Negro, situado na entrada principal do Palácio, encontra-se uma importante 

obra projetada pelo artista plástico Athos Bulcão, que integra arte e arquitetura em um painel 

de mármore e granito, cujo efeito óptico cria o movimento das formas. 
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Figura 1: Painel de mármore e granito 
(1960, dimensões: 4,65m x 23,83m, autor: Athos Bulcão, local: Salão Negro da Câmara dos 
Deputados). 
Fonte: Seção de Conservação e Restauração/COBEC/CEDI, 2012. 

 

O Salão Nobre, utilizado para a recepção de importantes autoridades, e o Salão Verde, 

porta de entrada do Plenário da Ulisses Guimarães, também abrigam várias obras de artistas 

importantes para a história da arte brasileira, como Athos Bulcão, Marianne Peretti, Di 

Cavalcanti e Alfredo Ceschiatti. Além de móveis projetados por Oscar Niemeyer e Ana Maria 

Niemeyer. 

 

 
Figura 2: Óleo sobre tela 
(sem data, dimensões: 2,83 x 8,81, autor: Di Cavalcanti, local: Salão Verde da Câmara dos Deputados).  
Fonte: Seção de Conservação e Restauração/COBEC/CEDI, 2012. 
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Figura 3: Mobiliário em couro 
(197,  autores: Oscar Niemeyer e Anna Maria Niemeyer, local: Salão Verde Câmara dos Deputados). 
Fonte: site Deputado Federal Vanderlei Macris, 2010. 
 

 
Figura 4: Painel em azulejos 
(1971, dimensões: 93,26mx 8,36m, autor: Athos Bulcão, local: Salão Verde Câmara dos Deputados). 
Fonte: Seção de Conservação e Restauração/COBEC/CEDI, 2012. 
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Figura 5: Painel Pasiphae e Painel em relevo 
(Painel Pasiphae ( fundo), 1977, dimensões: 5,40m x 4,40m, autor: Marianne Peretti, composto de vidro 
artesanal e cristal. Painel em Relevo (lateral direita), madeira, 1978, dimensões: 13,10m x 4,30m, autor: 
Athos Bulcão. Local: Salão Nobre Câmara dos Deputados).  
Fonte: site Câmara dos Deputados, 2012. 
 
Além dos salões, podem-se contemplar galerias de arte ao longo de seus corredores, 

com telas de Fernando Lemos, Vasconcellos e Darlan Rosa, incluindo também, exposições 

permanentes e temporárias, como a de presentes protocolares oferecidos à Câmara dos 

Deputados por chefes de Estado e representantes diplomáticos, e o Gabinete de Arte que 

acontece dentro do Gabinete do Presidente da Câmara dos Deputados e tem como objetivo 

demonstrar a vocação da Casa para o contato permanente com a sociedade, também sob o 

aspecto cultural.  

 

 

 
Figura 6 e 7: Gabinete de Arte 
(exposição do artista plástico neoconcretista Yves Serpa, 2012, local: Gabinete da Presidência-Câmara 
dos Deputados).  
Fonte: Seção de Conservação e Restauração/ COBEC/CEDI, 2012. 
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O Palácio guarda, em seu acervo museológico, objetos de arte, obras e mobiliários de 

grande relevância para a história da instituição, dentre elas a tela “Tiradentes ante o carrasco”, 

de Rafael Falco. 

 

 
Figura 8: Tiradentes Ante Carrasco 7 
(1941, dimensões: , autor: Rafael Falco, óleo sobre tela, local: reserva técnica Museu da Câmara dos 
Deputados).  
Fonte: Museu Câmara dos Deputados, 2011. 
 

Não obstante seu rico acervo museológico, podemos encontrar no Arquivo da Casa 

documentos históricos, como os da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império, 

datado de 1823, originais das constituições do Brasil, além de um vasto acervo fotográfico. 

Na biblioteca Pedro Aleixo, cerca de 200.000 livros e 2500 títulos de periódicos se encontram 

disponíveis ao público, que conta também com um importante acervo de obras raras com mais 

de 4600 volumes.  

Toda essa diversidade de bens culturais produzidos desde o século XIX até a 

atualidade encontra-se localizado em diversas áreas da Casa, sendo que aproximadamente 

21.000 metros lineares correspondem aos acervos documentais, museológicos e bibliográficos 

que se encontram distribuídos em áreas de guardas do Centro de Documentação e Informação 

(CEDI). Os demais acervos, cerca de 2000 metros lineares, encontram-se em exposição em 

diversas áreas da Instituição, tais como gabinetes, salas de trabalho, corredores e salões, todas 

caracterizadas pelo tráfego intenso de servidores e visitantes. 

O conjunto arquitetônico da Câmara, hoje com 52 anos, conta com uma Diretoria 

Técnica Especializada para a manutenção e cuidados concernentes à sua arquitetura, além de 

Seção de Patrimônio Histórico e Arquitetônico (SEPHA), do Núcleo de Arquitetura, 

responsável pela preservação histórica das áreas construídas, ficando a cargo da Coordenação 
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de Preservação de Bens Culturais a manutenção da integridade física e histórica dos bens 

culturais sob a guarda da instituição. 

 

 

3.3 A PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA LEGISLATIVA NA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS 

 

A partir dos anos 80, a necessidade de medidas que garantissem a preservação do 

patrimônio cultural da Câmara dos Deputados tornou-se evidente e, em 1987, foi criado o 

Serviço Técnico Auxiliar, atual Coordenação de Preservação de Bens Culturais, localizada no 

Centro de Documentação e Informação (CEDI), que, através da Seção de Conservação e 

Restauração (SeCOR), é a responsável pela preservação e manutenção dos bens culturais da 

instituição. 

Em 2004, com o objetivo de adequar a Câmara dos Deputados aos novos paradigmas 

de gestão na administração pública, potencializando a qualidade dos serviços prestados aos 

parlamentares e à sociedade, deu-se início ao processo de planejamento estratégico da área de 

apoio técnico administrativo e legislativo da instituição. Foram formulados macro objetivos 

seguidos de linhas de ação e programas de trabalho que, a partir de 2006, começaram a ser 

desdobrados para outras áreas chegando, em 2007, ao CeDI, cuja missão é "gerir informação 

para fins institucionais, preservar a memória e o patrimônio cultural da Câmara dos 

Deputados e disseminá-los para a sociedade".  

Visando garantir seu alinhamento aos objetivos estratégicos da instituição, a COBEC 

passou a desenvolver ações que promovessem a otimização de seus processos de trabalho, 

adotando estratégias que oferecessem melhores condições aos bens culturais sob sua 

responsabilidade. As ações de preservação passaram a abranger a manutenção do patrimônio 

da instituição como um todo, ao invés de focar em intervenções específicas. Essas novas 

práticas, conhecidas como Conservação Preventiva, buscam atuar no processo de deterioração 

dos acervos com o objetivo de prevenir danos, criando medidas que visam minimizar a ação 

dos agentes deterioradores dos bens culturais com o objetivo de manter a sua integridade e 

assegurar sua disponibilidade contínua (MAST, 2007). 

Para Caldeira:  
 

A Conservação Preventiva surgiu, solidamente como campo de trabalho e 
pesquisa científica, nos Estados Unidos, na década de 80 estabelecendo-se 
como atividade responsável por todas as ações tomadas para retardar a 
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deterioração e prevenir danos aos bens culturais por meio da provisão de 
adequadas condições ambientais e humanas (Caldeira, 2005/2006, p.99). 

 

Diante da grande quantidade de bens culturais a serem preservados e os gastos 

relacionados à sua manutenção, a conservação preventiva passou ser vista como um meio 

mais econômico e eficaz para se garantir a integridade do patrimônio, minimizando a 

necessidade de intervenções mais profundas, caras e complexas, limitando-as ao 

absolutamente necessário. 

Para Michalski (2003 apud Caldeira, 2005/2006) a manutenção física do objeto é o 

principal enfoque da conservação preventiva, ressaltando a necessidade de implementação de 

medidas que minimizem os danos provocados pela poluição, micro-organismos e condições 

ambientais, além daqueles referentes às ações humanas, tais como manuseio, transporte e 

vandalismo. 

Conclui-se então, que a conservação preventiva compreende um conjunto de 

estratégias desenvolvidas para estender a vida útil do bem cultural, sendo sua implementação 

de responsabilidade não apenas dos técnicos da área, mas também de uma equipe 

interdisciplinar que conte com o apoio da instituição. A conservação preventiva não acontece 

na sua totalidade sem a participação de todos, pressupondo desta forma, um engajamento e 

conhecimento dos atores envolvidos sobre a importância do patrimônio cultural da instituição 

(Interlegis Brasil, 2011). Busca-se aqui não separar o objeto do público, mas garantir à 

sociedade sua contínua disponibilização e acesso de forma mais segura (MAST, 2007). 

 

3.4  COORDENAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS – ATIVIDADES 

E PRINCÍPIOS 

 

A Coordenação de Preservação de Bens Culturais está localizada no Centro de 

Documentação e Informação da Câmara dos Deputados, englobando, além da área de 

preservação, as áreas de encadernação, microfilmagem, digitalização e o Museu da Câmara 

dos Deputados. 

À Coordenação compete a conservação, preservação e restauração dos acervos da 

Câmara dos Deputados, a digitalização, microfilmagem e encadernação dos documentos 

institucionais e bibliográficos, bem como o gerenciamento e utilização do acervo museológico 

como instrumento de divulgação e ação educativa para promoção da cidadania. 

A equipe técnica da área de preservação é formada por 3 servidores, 5 restauradores, 

15 auxiliares de conservação e restauração e 9 auxiliares de higienização, sendo este último 
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grupo constituído por um monitor e 8 portadores de deficiência intelectual contratados através 

da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE-DF). 

 

  

Figura 9 e 10: Laboratório de Restauração da Coordenação de Preservação de Bens Culturais8 
Fonte: Seção de Conservação e Restauração/ COBEC/CEDI, 2012. 
 

 
Figura 11: Higienização de livros e documentos9 
(atividade realiza pelos auxiliares de higienização- APAE-DF). 
Fonte: Seção de Conservação e Restauração/ COBEC/CEDI, 2010. 
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Figura 12: Revitalização do painel de azulejos10 
(dimensões: 35,96m x 6,62m, localizado no Posto Médico da Câmara dos Deputados Anexo III, artista: 
Athos Bulcão). 
Fonte: Seção de Conservação e Restauração/ COBEC/CEDI, 2012. 
 

A COBEC, como responsável pela preservação do patrimônio cultural da Câmara dos 

Deputados, tem como princípio garantir a integridade física e histórica dos bens culturais da 

instituição, buscando por meio de suas ações, orientadas pela ética (American Institute of 

Conservation, 2011) e por normas nacionais e internacionais de preservação, prever danos e 

possíveis alterações que coloquem em risco a integridade física dos bens culturais. 

Privilegiando a conservação preventiva, a área de preservação busca responder prontamente 

aos problemas apresentados, utilizando medidas que garantam a disponibilização contínua do 

patrimônio da instituição. Para Alarcão: 
 

A conservação preventiva consiste na erradicação ou diminuição das causas 
de deterioração e na descoberta precoce das ameaças com a finalidade de 
evitar o recurso a uma intervenção curativa. O patrimônio é frágil e as causas 
de degradação dos bens culturais são as mais diversificadas (Alarcão, 2011 
p.10-11) 
 

Na perspectiva científica, deve ter-se em conta que a autenticidade de um 
bem cultural é inversamente proporcional ao número de intervenções a que 
ele foi sujeito. Por conseguinte, é necessário. que se intervenha o mínimo 
possível sobre o objeto, de modo a assegurar a autenticidade da sua 
mensagem, seguindo assim um dos princípios basilares da conservação 
preventiva – o princípio da intervenção mínima (Alarcão, 2011, p.14). 
 

O grande desafio da COBEC está na sensibilização dos atores envolvidos quanto à 

importância de se ter uma consciência de partilha de responsabilidades no que se refere à 

preservação do patrimônio da instituição, principalmente quando se tem sob sua 

responsabilidade um diversificado e significativo acervo que se encontra distribuído em 

diversas áreas da Casa. Consequentemente, torna-se inadmissível a ideia de que somente os 

técnicos da área devam ser os responsáveis pela manutenção deste patrimônio, devendo essa 
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responsabilidade ser dividida com todos. Ainda segundo the National Museum of Folk Arts 

and traditions, France, “(...) preventive conservation is no longer considered as a 

conservator´s obsession but everyone´s professional duty” (Iccrom, 2004, p.1). 

Segundo Yourcena (1983, p.49 apud Alarcão, 2011, p.11), “no dia em que uma obra 

de arte é concluída, começa de certo modo a sua outra vida. Pois o tempo, esse grande 

escultor, se encarregará de modificar o que o artista acabou” Entretanto, segundo Alarcão 

(2011, p.11), “apesar de determinada pela ação de todo um conjunto de fatores, essa 

degradação é tanto mais lenta quanto melhor soubermos preservar o objeto”. 

Sendo assim, as ações de preservação desenvolvidas na instituição devem associar 

dois aspectos importantes, o técnico e o organizacional, haja vista que os acervos não existem 

isoladamente, estão inseridos no contexto institucional. Os técnicos em preservação são 

responsáveis por criar medidas voltadas para reduzir a deterioração dos bens culturais, 

entretanto, a sua implantação depende da participação dos atores e do apoio administrativo. 

Em busca desde objetivo, a COBEC desenvolve diversos programas e projetos que 

abrangem desde a educação patrimonial, campanha que será lançada no segundo semestre de 

2012, até a elaboração de uma política de preservação que visa definir as responsabilidades da 

instituição e servir de guia para seus servidores. Essas ações procuram aumentar a 

credibilidade das atividades de preservação, ampliar o diálogo e o comprometimento entre as 

áreas, lembrando que os dados coletados nesta pesquisa, além de proporcionarem informações 

que facilitem o desenvolvimento de soluções inovadoras e criativas, servirão de indicadores 

para futuras pesquisas na área. 

 

4 METODOLOGIA  
 

4.1 VISÃO SISTÊMICA 

 

No decorrer do século XX, observa-se o desenvolvimento de ideias sistêmicas em 

diversas disciplinas da comunidade científica em oposição ao pensamento reducionista ou 

cartesiano, que buscava a fragmentação do conhecimento. A prática científica passa a 

considerar o todo como seu objeto de estudo, rompendo com uma ditadura reducionista da 

cultura ocidental que se valia de uma apreciação meramente racional (Capra, 2004, p.49).  

Neste novo contexto, considera-se o homem como parte integrante do sistema, 

estabelecendo-se maneiras de pensar em termos do todo. Esse novo paradigma compreende a 
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interdisciplinaridade (Rattner, 2005) e passa a ser adotado por cientistas, pesquisadores, 

filósofos e intelectuais de vários campos.  

Na visão sistêmica, acredita-se que as diversas respostas de uma pergunta devam ser 

consideradas para a tomada de decisão, evidenciando a necessidade se compreender o 

encadeamento das ações e dos elementos dentro de uma organização. Ter visão sistêmica 

implica trabalhar em equipe, onde esta equipe representa o conjunto de pessoas envolvidas 

com a atividade. Na equipe, não só as tarefas devem ser consideradas importantes, mas 

também a relação entre as pessoas, que necessita ser baseada na amizade, na colaboração e no 

respeito. Segundo Fagundes (2012), “na visão sistêmica, o mais forte abdica-se da ostentação 

do seu poder pela união de todos. O mais fraco é ajudado a encontrar uma tarefa adequada, na 

qual possa dar o melhor de si. Cada membro da equipe contribui para a coletividade com 

aquilo que tem de melhor”. 

Fazendo uma comparação, podemos dizer que, embora os diversos segmentos da 

Câmara dos Deputados tenham suas atribuições específicas a preservação da memória 

legislativa não pode ser vista de forma isolada; ela depende do comprometimento entre as 

áreas e  deve ser entendida como responsabilidade de todos. Sendo assim, a relevância deste 

estudo baseia-se na necessidade de melhor identificar e compreender esses atores, no sentido 

de se criar mudanças que contribuam  para uma melhor integração. Ainda segundo Trevisan 

& Quadros (2002, p.4), “a qualidade das nossas relações com as pessoas depende em grande 

medida da nossa capacidade de perceber adequadamente o comportamento e a experiência do 

outro”. 

 

4.2 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Neste trabalho, dois tipos de pesquisas serão adotados, sendo ambos focados nas áreas 

de patrimônio e preservação patrimonial. São eles: 

  Pesquisa bibliográfica: presente no capítulo 2- Referencial Teórico que visa 

descrever conceitos, normas e legislações voltados para a área do patrimônio e 

sua preservação. 

 Estudo de caso: onde se procura investigar um fenômeno considerado 

complexo e comum ao cotidiano da instituição. Nesta etapa, serão utilizadas 

entrevistas e questionários para a coleta de dados. 
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4.3 MÉTODO 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados neste estudo foram divididos em uma 

etapa qualitativa e uma etapa quantitativa. A primeira etapa tem caráter exploratório, 

possibilitando que entrevistados falem de forma espontânea e transmitam suas percepções e 

entendimentos em relação ao assunto. Segundo Malhorta (2006, p.155), este tipo de pesquisa 

flexível se baseia em pequenas amostras que proporcionam uma melhor compreensão do 

contexto e auxiliam no entendimento do problema. Ainda de acordo com Manzine (2004), a 

entrevista é uma forma de coletar dados na qual a interação propriamente dita se dá no 

momento da coleta, entre um pesquisador, que tem um objetivo previamente definido, e o 

entrevistado, que, supostamente, possui a informação que possibilita estudar o fenômeno em 

pauta e cuja mediação ocorre, principalmente, por meio da linguagem. Nesta etapa, foram 

entrevistados quatro diretores de áreas consideradas importantes para o desenvolvimento de 

projetos na área de preservação, procurando-se, por meio de uma abordagem direta e um 

roteiro pré-determinado (apêndice A), obter o máximo de informações relevantes para a 

pesquisa. 

A etapa quantitativa compreendeu a aplicação de questionário (apêndice A), ou seja, 

um instrumento estruturado e fechado que possibilita mensurar e averiguar hipóteses através 

de seus resultados. O questionário foi elaborado segundo os objetivos da pesquisa, procurando 

transformar a informação desejada em perguntas que os entrevistados tivessem condições de 

responder, motivando-os a cooperar e minimizando erros de resposta (Manzato & Santos, 

2011). Além disso, buscou-se formular um questionário que permitisse que respostas fossem 

facilmente tabuladas e traduzidas, evitando-se assim erros de interpretação nos resultados.  

Em termos de conteúdo, o questionário abrangeu perguntas de múltipla escolha e de 

respostas breves voltadas para a identificação do perfil do entrevistado e sua opinião sobre 

aspectos relacionados ao patrimônio da Câmara dos Deputados e sua preservação. Optou-se 

também, em algumas questões, pelo uso da escala de atitude de Likert de 5 pontos, que 

permite uma melhor mensuração das atitudes e opiniões do entrevistado, facilitando a análise 

dos dados (Morales, 1979). Nesta escala, valores menores que 3 (três) foram considerados 

discordantes ou insatisfatórios e valores maiores que 3 (três) foram considerados concordantes 

ou satisfatórios. Os valores exatamente iguais a 3 (três) foram considerados sem definição 

(Cirrelli & Kassai, 2010). 

O critério utilizado para o cálculo do número de atores que participariam desta etapa 

foi o estatístico. Segundo Appolinário (2006, p. 127 apud Kolhs & Morales, 2009, p.8), este 
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critério compreende a “utilização de fórmulas estatísticas, que levam em consideração, por 

exemplo, o grau de confiabilidade da estimativa [...]”. Foram selecionados grupos de atores de 

áreas específicas, cujas atividades tenham algum tipo de impacto sobre a preservação dos 

bens culturais da instituição, podendo, muitas vezes, ocasionar situações que venham a 

contribuir para a degradação destes bens. Para calcular o número de entrevistados com 

margem de erro de 10%, foi utilizada a fórmula de Barbetta. Segundo o autor, esta é “uma 

fórmula para o cálculo do tamanho mínimo da amostra” (Barbetta, 2002, p. 60), onde n 

corresponde ao tamanho da amostra corrigido; n0 , representa o tamanho original da amostra; 

N, está relacionado ao tamanho da população e e corresponde ao erro amostral tolerável. 

n = N x n0 / N + n0  e n0 = (1/e)2 

De acordo com a fórmula proposta, deveriam ser entrevistados no mínimo 354 atores, 

sendo que 373 responderam ao questionário, estando eles distribuídos de acordo com a tabela 

a seguir: 

 

Grupo de Atores (categorias) Número de 
Atores 

Tamanho da 
amostra corrigido 

(n) 
Carregadores, auxiliares de limpeza e eletricistas lotados no 

edifico principal da Câmara dos Deputados 
151 60 

Operadores de áudio que trabalham na área de eventos 38 28 

Polícia Legislativa encarregada da segurança das áreas do 

Plenário, Salão Verde, Salão Negro e Salão Branco da Câmara 

dos  Deputados 

32 24 

Centro de Documentação e Informação da Câmara dos 

Deputados 
268 73 

Relações públicas, terceirizados e CNEs da área de eventos da 

Câmara dos Deputados 
17 15 

Imprensa credenciada 376 79 

Recepcionistas que trabalham na área de visitação da Câmara dos 

Deputados 
10 9 

Vigilantes que trabalham na visitação da Câmara dos Deputados 

(somente nos finais de semana) 
10 9 

Terceirizados do Setor de Obras da Câmara dos Deputados 134 57 

TOTAL  354 

Tabela 1: Distribuição de respondentes (atores) 
Fonte: elaboração própria. 
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Procurou-se, dentro do possível, manter o número de entrevistados de cada categoria 

(tabela 1). No entanto, em algumas áreas, devido a pouca disponibilidade de tempo desses 

atores, o número de questionários aplicados ficou abaixo do valor calculado. Vale ressaltar 

que a separação dos atores em grupos teve como objetivo principal possibilitar apenas uma 

melhor distribuição dos questionários, sendo que o resultado final baseou-se no número total 

de participantes da pesquisa. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

Neste item, são apresentados os resultados obtidos através da análise e interpretação 

dos dados coletados por meio de questionários e entrevistas. Primeiramente, apresenta-se a 

caracterização da amostra através de gráficos e tabelas, buscando uma melhor visualização e 

compreensão. Em seguida, discutem-se as hipóteses e objetivos deste trabalho de acordo com 

os resultados. 

 

5.1 ANÁLISE DESCRITIVA DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS 

 

O questionário apresentou 12 questões, das quais as 5 primeiras estavam relacionadas 

ao perfil do entrevistado e sua opinião em trabalhar na Câmara dos Deputados. As demais 

questões envolviam múltiplas escolhas e respostas curtas voltadas para o nível de 

conhecimento do entrevistado em relação aos bens culturais pertencentes à instituição e sua 

preservação. Para as questões de múltipla escolha, aplicadas na escala de Likert, com 

avaliação variando de 1 a 5, foi calculado o ranking médio, uma média ponderada que 

relaciona a pontuação atribuída às respostas com a frequência de resposta dos pesquisados 

(Cirelli & Kassai, 2010, p.13). Este cálculo busca oferecer uma melhor análise dos resultados 

da pesquisa, quantificando a média de respostas positivas e negativas.  

A 1ª questão do questionário está relacionada com o local de trabalho dos atores 

envolvidos, verificando-se que o maior número de respondentes trabalha no Centro de 

Documentação e Informação da Câmara dos Deputados.  

 A 2ª questão procurou verificar o tempo de trabalho dos atores na instituição. Os 

dados demonstraram que a maior parte dos respondentes, cerca de 30%, trabalha há mais de 

15 anos na casa, seguidos de 27% que trabalham entre 1 a 5 anos. Apenas 13% possuem 
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menos de um ano de Câmara. Contabilizando os atores que trabalham na instituição por mais 

de seis anos, encontra-se um percentual de 59%. 

 

 
Gráfico 1: Tempo de trabalho dos respondentes na Câmara dos Deputados. 
Fonte: elaboração própria. 

 

A 3ª questão apurou a categoria funcional dos atores envolvidos. Verificou-se que 

64% são terceirizados, seguidos dos servidores efetivos, que somam 24%. O restante dos 

atores é formado por 1% de secretários parlamentares, 1% de cargos de natureza especial 

(CNE) e 10% de credenciados. Este último grupo, compreende atores que têm autorização 

especial para trabalhar nas dependências da casa, mas não possuem nenhum vínculo 

empregatício com a instituição. 
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Gráfico 2: Categoria funcional dos respondentes. 
Fonte: elaboração própria. 
 

A 4ª questão verificou o grau de escolaridade dos atores envolvidos, demonstrando 

que 33% apresentam o ensino médio completo ou em andamento e 20% está cursando ou 

completou o ensino fundamental. Se agruparmos todos os respondentes que apresentam 

escolaridade acima do ensino fundamental, atinge-se um percentual de 76%, dos quais 27% 

estão cursando ou completaram o ensino superior e 13% já completaram ou se encontram 

matriculado em um curso de pós-graduação. O nível de atores que possuem pós-graduação no 

nível de mestrado ou doutorado completo ou em andamento é de apenas 3%.  

 

 
Gráfico 3: Grau de escolaridade dos respondentes. 
Fonte: elaboração própria. 
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A 5ª questão avaliou o grau de satisfação dos respondentes em trabalhar na Câmara 

dos Deputados, evidenciando um nível alto de satisfação de 3,90, ou seja, 77% da amostra se 

sentem satisfeitos em trabalhar na instituição. Um total de 15% se mostrou insatisfeito e 8% 

não responderam ou se mostraram indiferentes.  

 

 
Gráfico 4: Grau de satisfação dos respondentes em trabalhar na Câmara dos Deputados. 
Fonte: elaboração própria. 
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satisfeito 

5 
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4 
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3 
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2 
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1 

Ranking 

Médio 

5- Das opções abaixo, qual 

seria seu nível de satisfação 

em trabalhar na Câmara 

dos Deputados? 

132 158 27 26 30 3,90 

Tabela 2: Ranking médio- Grau de satisfação dos respondentes em trabalhar na Câmara dos Deputados. 
Fonte: elaboração própria. 
 

A 6ª questão procurou avaliar se os respondentes reconhecem que a Câmara dos 

Deputados possui um patrimônio significativo para a sociedade brasileira. O nível de 

concordância foi alto, chegando a 4,17, ou seja, 81%. Apenas 4% afirmaram discordar e 13% 

se mostraram indiferentes. 
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Gráfico 5: Grau de concordância dos respondentes quanto à presença de um patrimônio cultural de valor 
significativo na Câmara dos Deputados. 
Fonte: elaboração própria. 
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Tabela 3: Ranking médio- Grau de concordância quanto à presença de um patrimônio cultural de valor 
significativo na Câmara dos Deputados. 
Fonte: elaboração própria. 
 

A 7ª questão verificou se os respondentes eram capazes de reconhecer alguns dos bens 

culturais pertencentes à Câmara dos Deputados. Para isso, oito fotos foram impressas no 

questionário, sendo quatro referentes a bens culturais localizados em áreas de grande tráfego, 

como Salões Verde e Nobre, e uma referente a um objeto pertencente ao acervo museológico 

da instituição. As demais fotos mostravam imagens de mobiliários de uso geral.  

Considerou-se a resposta correta quando o respondente marcou pelo menos quatro das 

cinco fotos referentes aos bens culturais, e errada quando o respondente fez uma marcação 

menor ou assinalou um ou mais mobiliários de uso geral. 

Um total de 67% da amostra respondeu incorretamente ou não marcou nenhuma das 

alternativas, restando 33% dos participantes que responderam de forma correta.  
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Gráfico 6: Identificação dos bens culturais pelos respondentes. 
Fonte: elaboração própria. 

 

A tabela abaixo demonstra a quantidade e percentual de marcações coletadas para 

cada figura presente no questionário, sinalizando quais bens culturais foram os mais 

identificados pelos respondentes, lembrando ainda, que cada respondente poderia marcar 

entre oito figuras ou nenhuma delas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58% 

33% 

9% 
0%	  

10%	  

20%	  

30%	  

40%	  

50%	  

60%	  

70%	  

Pe
rc

en
ta

ge
m

 

Resposta 

Resposta incorreta  

Resposta correta 

Não responderam 



42 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 4: Porcentagem de bens culturais e mobiliários de uso geral identificados pelos respondentes. 
Fonte: Seção de Conservação e Restauração/COBEC/CEDI, 2012. 
 

A 8ª questão avaliou qual o nível de conhecimento dos respondentes quanto aos 

cuidados necessários para lidar com os bens culturais da instituição. Para efeito de análise e 

cálculo do ranking médio, as opções de respostas oferecidas aos respondentes foram 

relacionadas com a escala de Likert, de 1 a 5 pontos. Foram agrupadas como satisfatório e 

relativamente satisfatório os alternativos muito bom e bom, respectivamente. As respostas 

assinaladas como ruim e muito ruim foram agrupadas como relativamente insatisfatório e 

insatisfatório. Seguindo este raciocínio, as respostas marcadas como regulares foram 

consideradas indiferentes. 

Figuras Quant. % Figuras Quant. % 

 
Muro escultórico, artista: Athos 
Bulcão 

249 67% 

 
Mobiliário de uso geral 

21 6% 

Cadeira em couro, artistas: Oscar 
Neimeyer e Ana Maria Neimeyer 

174 47% 

 
Óleo sobre tela, artista Di 
Cavalcanti 

294 79% 

 
Painel em Madeira, artista: Athos 
Bulcão 

100 27% 

 
Vaso em vidro, artista: Emile 
Gallé   

177 47% 

 
Mobiliário uso geral 

22 6% 

M

Mobiliário uso geral 

21 6% 
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O nível de entrevistados que acreditam ter um grau de conhecimento satisfatório em 

relação à pergunta foi de 56%, chegando ao nível de 3,65, enquanto 11% demonstraram ter 

um nível insatisfatório de conhecimento e 2% não responderam. O restante, 31% responderam 

ter um conhecimento regular, ou seja, indiferente, o que, para fins desta pesquisa, também foi 

considerado insatisfatório, elevando este grupo para 42%.  

 

 
Gráfico 7: Grau de conhecimento dos respondentes em  relação as normas e procedimentos necessários para lidar 
com os bens culturais da Câmara dos Deputados. 
Fonte: elaboração própria. 

 

Questões 

Satisfatório 

 

5 

Relativamente 

satisfatório 

4 

Indiferente 

 

3 

Relativamente 

insatisfatório 

2 

Insatisfatório 

1 

Ranking 

Médio 

8- Qual seu grau de 

conhecimento em relação as 

normas e procedimentos 

necessários para lidar com 

estes bens culturais? 

80 131 121 34 7 3,65 

Tabela 5: Ranking médio-Grau de conhecimento dos respondentes em relação as normas e procedimentos 
necessários para lidar com os bens culturais da Instituição. 
Fonte: elaboração própria. 
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A 9ª questão perguntava se os entrevistados conheciam o setor da casa responsável 

pela preservação dos bens culturais da instituição e solicitava que indicassem o nome do local. 

As respostas assinaladas como sim, mas que não apresentavam uma resposta completa, foram 

computadas como negativas. A porcentagem de entrevistados que não conhecem o local da 

casa responsável pela preservação dos bens culturais da Instituição é de 69%, que quando 

acrescidos daqueles que não responderam a questão, chega ao patamar de 77%. Somente 23% 

dos respondentes apresentaram uma resposta correta. 

 

 
Gráfico 8 : Nível de conhecimento dos respondentes sobre qual setor da Câmara dos Deputados é responsável 
pela conservação dos bens culturais da instituição. 
Fonte: elaboração própria. 
 

A 10ª questão procurava averiguar se os respondentes concordavam que a Câmara dos 

Deputados, mesmo sendo uma casa voltada para a produção legislativa, deveria ter uma área 

responsável pela preservação dos bens culturais da instituição. Para tanto, ficou evidente que 

88% concordam que é importante se ter uma área que cuide da preservação destes bens, 

havendo um nível elevado de concordância de 4,33. Somente 12% não concordam ou não 

responderam. 
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Gráfico 9: Grau de concordância dos respondentes sobre se ter na Câmara dos Deputados uma área voltada para 
a preservação dos bens culturais da instituição. 
Fonte: elaboração própria. 

 

Questões 

Concordo 

plenamente 

5 

Concordo 

 

4 

Nem concordo, 

nem discordo 

3 

Discordo 

 

2 

Discordo 

Plenamente 

1 

Ranking 

Médio 

10- Você concorda que a Câmara 

dos Deputados, mesmo sendo 

uma Casa voltada para a 

produção legislativa, deva ter 

uma área que cuide da 

preservação de seus bens 

culturais? 

174 152 44 2 1 4,33 

Tabela 6: Ranking médio- Grau de concordância dos respondentes em se ter na Casa uma área voltada para a 
preservação dos bens culturais da instituição. 

 
A 11ª questão questionava se o respondente já havia lido alguma reportagem ou 

presenciado alguma atividade relacionada aos trabalhos de preservação desenvolvidos na 

Câmara dos Deputados. Respostas para serem consideradas corretas deveriam constar, em 

poucas palavras, o que havia sido realizado pelos técnicos da área. As amostras revelaram que 

66 % dos respondentes nunca leram ou presenciaram alguma atividade relacionada à 

preservação e 5% não responderam. Somente 29% afirmaram já ter presenciado alguma 

atividade na área e foram capazes de explicar a sua experiência. 

47% 
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Gráfico 10: Nível de respondentes que já leram ou presenciaram alguma atividade na área da preservação 
desenvolvida na Câmara dos Deputados.  
Fonte: elaboração própria. 

 

A 12ª questão apurou se os respondentes achavam que sua participação era importante 

no processo de preservação dos bens culturais da instituição. Mais uma vez, um alto nível de 

concordância foi observado, 4,38, dos quais 90% reconhecem a importância da sua 

colaboração no processo de preservação. Apenas 10% disseram não ter opinião formada sobre 

o assunto ou não responderam. 
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Gráfico 11: Nível de concordância dos respondentes quanto a importância da sua participação no processo de 
preservação dos bens culturais da Câmara dos Deputados.  
Fonte: elaboração própria. 

 

5.2  ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

Os sujeitos destas entrevistas são servidores da instituição que ocupam cargos de 

diretoria em quatro áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento de projetos na 

área de preservação. Não foi levado em consideração sexo, idade e nem o tempo de ocupação 

do cargo para a escolha dos entrevistados, pois o principal objetivo era obter uma maior 

variedade de visões e posicionamentos durante a entrevista e mapear as percepções dos 

diretores sobre o problema apresentado. Os encontros duraram cerca de 30 minutos e foram 

realizados entre os meses de maio e junho de 2012.  

A análise dos dados baseou-se na escuta direta das entrevistas e na leitura de 

anotações que não serão divulgadas em função do sigilo dos participantes. Como já 

mencionado, foi utilizado um roteiro (apêndice A) para auxiliar e servir de apoio durante as 

entrevistas, o qual foi, para melhor análise dos dados, dividido em quatro segmentos. 

O primeiro segmento engloba perguntas relacionadas aos bens culturais da instituição, 

o grau de conhecimento dos entrevistados sobre os trabalhos de preservação e sua opinião 

sobre a divulgação destes trabalhos. O segundo ressalta a dificuldade da Coordenação de 

Preservação de Bens Culturais em realizar projetos que envolvam uma maior participação e 

engajamento de outras unidades, questionando quais as prováveis causas deste problema e 

como reduzi-las. O terceiro procura averiguar como os entrevistados enxergam a participação 
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da sua diretoria no processo de preservação. Por fim, o quarto segmento aborda a relação 

existente entre cidadania e preservação de bens culturais.  

 
Segmento Perguntas Resumo geral das respostas 

Quais bens culturais o senhor (a) 

destacaria como mais importantes? 

100% dos entrevistados destacaram o prédio do Congresso 

Nacional como o bem cultural mais importante, citando 

também algumas obras de arte localizadas nos Salões 

Verde e Nobre e os acervos documentais e bibliográficos a 

casa. 

Qual seu grau de conhecimento 

sobre as ações de preservação 

50% responderam ter um bom conhecimento. 

50% responderam ter um conhecimento elevado. 

01 

O senhor (a) acha que estas ações 

poderiam ser melhor divulgadas? 

100% afirmaram que as ações de preservação deveriam ser 

mais bem divulgadas.  

Possíveis causas para que projetos 

na área de preservação, que 

envolvam o engajamento de outras 

unidades da Casa, não recebam a 

prioridade necessária. 

100% relacionam este problema à falta de espaço físico na 

instituição e a falta de pessoal capacitado no Departamento 

Técnico da Casa. 

O senhor(a) acredita que o fato de a 

área da preservação não ser 

diretamente ligada a atividade 

parlamentar contribua para este 

problema? 

100% dos entrevistados não acreditam que este fato 

contribua para o problema. 

02 

O que pode ser feito para minimizar 

este problema? 

100% dos entrevistados enfatizam que uma maior 

visibilidade interna e junto à sociedade ajudaria a 

minimizar esta situação. Além disso, a elaboração de 

projetos bem estruturados e embasados auxiliaria neste 

processo. 

03 

Como o (a) senhor (a) enxerga a 

participação da sua Diretoria no 

processo de preservação dos bens 

culturais da Instituição? 

100% dos entrevistados se enxergam como colaboradores 

e parceiros 

04 

Grau de relevância de projetos na 

área da preservação para a promoção 

da Cidadania 

100% dos entrevistados acreditam que projetos na área de 

preservação sejam essenciais para o desenvolvimento da 

cidadania 

Tabela 7: Resumo de perguntas e respostas dos entrevistados.  
Fonte: entrevistas  realizados com Diretores entre os meses de maio e junho/2012, elaboração própria. 
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Os dados coletados demonstram que 100% dos entrevistados destacam o prédio do 

Congresso Nacional como o bem cultural mais importante e a mesma porcentagem acredita 

que as ações de preservação deveriam ser mais bem divulgadas. O grau de conhecimento 

sobre estas ações é considerado bom para 50% dos entrevistados, enquanto a outra metade 

acredita ter um nível de conhecimento elevado. A totalidade dos entrevistados concorda que a 

Câmara dos Deputados possui sérios problemas no que se refere a espaços físicos, destacando 

ainda a falta de recursos humanos na área de engenharia e arquitetura do departamento 

Técnico da Casa. 

Os entrevistados ressaltaram que a falta de visibilidade, tanto interna quanto junto à 

sociedade, é um fator que contribui para que muitos projetos na área de preservação não 

tenham a prioridade necessária, enfatizando que este problema não é agravado pelo fato de a 

área de preservação não estar diretamente ligada à área legislativa.  

Todos os entrevistados concordam que projetos voltados para a manutenção do 

patrimônio cultural da Instituição são importantes no processo de promoção da cidadania e se 

veem como parceiros nestes projetos. 

 

5.3 DISCUSSÕES DOS OBJETIVOS E HIPÓTESES 
 

Neste tópico são discutidos os objetivos e hipótese da pesquisa, buscando-se seu 

atingimento e comprovação. 
 

Objetivo 1: Avaliar se os atores envolvidos reconhecem que a Câmara dos Deputados 

possui um patrimônio cultural de valor significativo para a sociedade brasileira, que 

permite que gerações atuais e futuras tenham acesso à história e à trajetória do 

Parlamento Brasileiro. 
Mais de 80% dos pesquisados reconhecem que a instituição possui um patrimônio 

cultural de grande significância para a sociedade brasileira. Entretanto, uma parte 

significativa, 67%, não foi capaz de identificar bens culturais importantes que se encontram 

localizados em áreas de grande movimentação, onde trabalham ou transitam com frequência, 

um grande número de pessoas que participaram desta pesquisa. Apesar do patrimônio da 

instituição ser considerado significativo, não existe um reconhecimento “identitário” (Moraes, 

2012, p.11) dos atores com este patrimônio. Destaca-se ainda que este desconhecimento não 

parece estar relacionado ao grau de escolaridade dos pesquisados, haja vista que a grande 
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maioria tem escolaridade acima do ensino fundamental. O tempo de serviço também não 

parece ser um fator relevante, pois mais da metade da amostra tem mais de 6 anos de Casa. 

Sendo assim, a hipótese de que o desconhecimento, por parte dos atores envolvidos, de 

que Câmara dos Deputados é o terreno da disseminação da memória legislativa, onde não 

apenas as informações de uso corrente devem ser tratadas e disponibilizadas, mas também 

aquelas de valor histórico que refletem a trajetória do parlamento brasileiro, não permite que a 

preservação patrimonial ocorra na sua plenitude, não pode ser sustentada, contribuindo para 

isso, o fato de que cerca de 80% dos pesquisados concordam que a Câmara dos Deputados 

deva ter uma área voltada para a preservação de seus bens culturais. 

Conclui-se, portanto, que já existe um saber prévio, uma noção bastante ampla sobre a 

importância do patrimônio institucional, entretanto, este conhecimento necessita ser mais 

aprimorado e mais bem disseminado, buscando uma melhor compreensão sobre o tema, um 

reconhecimento e uma identificação com esses bens culturais. A este , um dos diretores 

entrevistados destaca: 

 
As pessoas não se dão conta que trabalham dentro de uma obra de arte, 

formada pelo conjunto arquitetônico e suas belas obras. É fundamental que 

os funcionários reconheçam isto e passem este conhecimento para quem nos 

visita. Nós temos a história integrada nesta Casa (...) Brasília tem mais de 

50anos e a história já existe aqui (entrevistado 3). 

 

Objetivo 2 Avaliar se o desconhecimento dos atores envolvidos sobre as atividades de 

preservação realizadas pela Coordenação de Preservação de Bens Culturais é um dos 

fatores que contribui para que projetos da área não atinjam os objetivos desejados. 

 

Cerca de 75% dos pesquisados afirmou não saber qual setor da casa é o responsável 

pela preservação dos bens culturais da instituição e aproximadamente a mesma porcentagem 

disse nunca ter lido uma reportagem ou presenciado alguma atividade nesta área. Este 

resultado, além de ser surpreendente, haja vista que 60% dos atores trabalham na Casa há 

mais de 6 anos, vem ao encontro aos esforços da área de preservação em divulgar suas 

atividades. Somente nos últimos dois anos, diversos bens culturais localizados em áreas de 

intensa movimentação, passaram por tratamentos de conservação.  

Conclui-se, portanto, que apenas a visualização do que está sendo realizado não é o 

suficiente para que as pessoas façam uma interpretação correta da imagem e a associem às 

atividades na área de preservação e que muitas vezes a atividade pode ser agregada a um 
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significado diferente. Consequentemente, esta falha na transferência de informações faz com 

que as orientações passadas pela Coordenação de Preservação de Bens Culturais não sejam 

absorvidas na sua totalidade. Em uma dimensão um pouco maior, esses fatores associados às 

falhas de comunicação interna existentes na instituição contribuem para que projetos na área 

não atinjam os objetivos desejados. Segundo alguns dos diretores entrevistados: 

 
A Casa é muito boa para divulgar eventos tópicos, mas não cumpre um bom 
papel na divulgação das suas atividades e processos de trabalho (...) é muito 
mais fácil divulgar um evento do que fixar na cabeça das pessoas normas e 
orientações (entrevistado 4). 
 
Existe um hiato entre os esforços que são feitos para a divulgação e o que 
isso reflete nas pessoas, ou seja, como elas percebem estas informações ( 
entrevistado 4) 
 
Pouco se conhece sobre a preservação na Câmara. De forma geral, ela não 
chega a todos os setores (entrevistado 2). 

 

Sendo assim, fica sustentada a hipótese de que o desconhecimento dos atores 

envolvidos sobre o trabalho realizado pela Coordenação de Preservação de Bens Culturais é 

um dos fatores que contribui para que projetos na área não atinjam os objetivos desejados, 

destacando, ainda, que a necessidade de uma maior divulgação das atividades realizadas pela 

Coordenação de Preservação de Bens Culturais foi apontada como essencial para 100% dos 

diretores entrevistados. 

 

Objetivo 3 Avaliar se os atores envolvidos compreendem a importância da sua 

participação no processo de preservação da memória legislativa.  

 

Um alto índice de pesquisados 90% concordam que sua participação é importante no 

processo de preservação dos bens culturais da instituição e 100% dos diretores entrevistados 

se consideram parceiros neste processo, sendo que um deles destaca: 

 
Vejo a atuação da minha diretoria como um ponto de apoio, 
entretanto ela depende da iniciativa do órgão (entrevistado 3). 

 

No que se refere à identificação dos bens culturais pertencentes à Instituição, somente 

33% dos atores responderam esta questão de forma correta. Entretanto, 56% acreditam ter um 

nível satisfatório de conhecimento para lidar com esses bens e cerca de 70% não conhecem o 

setor da casa responsável pela preservação e nunca leu ou presenciou alguma atividade nesta 
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área. Esta falta de coerência entre perguntas relacionadas indica que, apesar de existir uma 

incorporação da importância da participação no âmbito geral, não existe a compreensão 

correta do significado da palavra participação dentro do contexto preservacionista, em que 

participar significa respeitar, agir de acordo, contribuir e valorizar. Constata-se, portanto, que 

este conceito necessita ser mais bem aprimorado, esclarecido e disseminado.  

Face ao exposto, fica sustentada a hipótese de que a falta de uma comunicação clara e 

bem dirigida entre a Coordenação de Preservação de Bens Culturais e os atores envolvidos 

dificulta a percepção destes sobre a sua importância no processo de preservação da memória 

legislativa. Ainda segundo alguns dos diretores entrevistados: 

 
As pessoas não tem prestado muita atenção que trabalham dentro de uma 
obra de arte (...) é fundamental que as pessoas reconheçam isso e passem 
essa informação para quem nos visita. O acervo tem que ser mais bem 
divulgado para que as pessoas ajudem a preservá-lo, ver o original é  muito 
interessante (...) e a história já está presente na Câmara (entrevistado 3). 
 

Existe a dificuldade de percebermos o presente como um momento que 
também poderá ser considerado histórico no futuro (entrevistado 2). 
 

Objetivo 4 Avaliar se existe relação entre o fato de as atividades de preservação não 

estarem diretamente ligadas às atividades legislativas e o reconhecimento de sua 

importância pelos atores envolvidos. 

 

A pesquisa mostra que 100% dos diretores entrevistados não acreditam que o fato das 

atividades de preservação não estarem diretamente ligadas à área legislativa afetem o seu 

reconhecimento. Segundo os entrevistados, esses motivos estão relacionados com a falta de  

planejamento, visibilidade e escassez de recursos, o que pode ser confirmado em alguns 

trechos de entrevistas destacados a seguir: 
Não é uma questão de não ser uma atividade finalística. No entanto, a pressão política 
de curto prazo é mais percebida como urgência, do que algo que está sendo voltado 
para um conjunto de artefatos inanimados que por si só não podem reclamar 
(entrevistado 4). 
 
A noção das pessoas, por não conheceram a situação, é de que para preservar sempre 
se tem tempo, podendo deixá-las para depois (entrevistado 4)  
 
Existe uma falta de planejamento na Câmara dos Deputados e a mudança de gestores 
muitas vezes prejudica o desenvolvimento de projetos (entrevistado 1). 
 
Tudo que envolve processo e recurso é demorado, mesmo tendo dinheiro não 
significa que o projeto será realizado, .não existe planejamento a longo prazo na 
Câmara dos Deputados (entrevistado 1). 
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Não ser uma área legislativa não é um problema as comissões passam por problemas 
sérios (entrevistado 1). 
 
O fato de não estar relacionado a área fim, não creio que seja a razão. É  lógico que 
existe uma natural priorização da finalidade do órgão, entretanto áreas afins também 
enfrentam problemas ( entrevistado 2). 
 

Sendo assim, a hipótese de que por não estarem diretamente ligadas às atividades 

legislativas, as medidas de preservação desenvolvidas no contexto da Câmara dos Deputados 

não são reconhecidas como atividades essências deve ser rejeitada. 

 

Objetivo 5 Avaliar qual o impacto da abordagem sistêmica, com foco na preservação, no 

processo de comunicação entre a Coordenação de Preservação de Bens Culturais e os 

atores envolvidos. 

 

A visão sistêmica mostra uma forma abrangente de estudar a realidade, bem como nela 

intervir. Enfatizando a relação entre as partes e o todo, permite uma melhor compreensão dos 

fatos, auxiliando na busca de soluções para problemas difíceis ou que necessitam de maior 

reflexão. 

As análises dos dados oferecem a COBEC uma melhor compreensão da situação e 

servem de base para o desenvolvimento de ações que buscam intensificar a comunicação, a 

participação entre as áreas e a disseminação da informação. Existem agora dados reais e não 

apenas suposições, muitas vezes equivocadas, podendo-se, desta forma, vislumbrar o sucesso 

na implementação da tão desejada mudança. Sendo assim, fica sustentada a hipótese de que O 

enfoque sistêmico, no que se refere à preservação da memória legislativa, permitirá uma 

melhor análise do problema, proporcionando uma melhoria no processo de comunicação entre 

os atores envolvidos e a Coordenação de Preservação de Bens Culturais. 

 

6 CONCLUSÃO 
 

Este trabalho teve como objetivo avaliar qual a percepção dos atores envolvidos em 

relação ao trabalho de preservação da memória legislativa desenvolvido na Câmara dos 

Deputados, a qual é detentora de um patrimônio cultural significativo que representa a história 

e trajetória do parlamento brasileiro.  

Na instituição, a manutenção deste importante patrimônio é de responsabilidade da 

Coordenação de Preservação de Bens Culturais (COBEC), que desenvolve programas e 

projetos que visam garantir o prolongamento da vida útil desses acervos. No entanto, percebe-
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se que muita destas ações, principalmente aqueles que requerem maior participação dos atores 

e o alinhamento entre as áreas, não têm atingido os objetivos desejados, ocasionando 

situações que podem comprometer a segurança deste patrimônio. Sendo assim, procurou-se, 

nesta pesquisa, verificar os fatores que contribuem para esta situação complexa, partindo-se 

dos princípios de que a preservação patrimonial só é possível quando existe a participação de 

todos e de que a manifestação de vários pontos de vista são recursos potenciais para a 

realização de mudanças. 

A coleta de dados foi realizada por meio de questionários e entrevistas, sendo que os 

atores foram selecionados por trabalharem em áreas estratégicas para o desenvolvimento de 

projetos ou por exercerem atividades que tenham algum tipo de impacto sobre a preservação 

dos bens culturais da instituição. 

A análise dos resultados confirmou a existência de uma falha de comunicação e 

sintonia entre a COBEC e os demais segmentos da casa. Ao contrário do que se imaginava, 

foi demonstrado que existe um senso comum sobre a importância do patrimônio cultural da 

instituição e a necessidade de preservá-lo, destacando ainda que cerca de 90% dos atores 

concordam que sua participação é importante neste processo. Por outro lado, algumas 

respostas, mais específicas, se mostraram redundantes quando comparadas a estes resultados, 

pois cerca de 70% não sabem qual setor da casa é responsável pela preservação; 

aproximadamente 65% não identificaram corretamente fotos de importantes bens culturais 

pertencentes à instituição e quase 70% nunca leram uma reportagem ou presenciaram alguma 

atividade nesta área, apesar de 56% acreditarem conhecer as normas e procedimentos 

necessários para cuidar destes bens. 

Outro resultado interessante foi que 100% dos entrevistados não concordaram com a 

hipótese preconcebida, de que o fato de a preservação não estar vinculada à área legislativa 

prejudique o desenvolvimento de projetos na área. A totalidade dos entrevistados atribuiu esse 

problema a uma comunicação precária e à falta de visibilidade tanto no âmbito interno quanto 

junto à sociedade.  

Conclui-se, portanto, que existe de forma geral um conhecimento amplo sobre a 

relevância do patrimônio e sua preservação, o qual necessita ser mais bem trabalhado na 

instituição. O atual nível de conhecimento, embora demonstre um ambiente propício para 

essas ações, não é suficiente para que os técnicos da COBEC e esses atores trabalhem na 

mesma direção. Destacando aqui as palavras de Trevisan & Quadros (2002, p.1) “é preciso ter 

em mente que os valores explicitados mas não presentes nas ações são declarações apenas de 

princípios, e isto é pouco”. 
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Para que a preservação do patrimônio cultural da Câmara dos Deputados aconteça com 

sucesso, faz-se necessária uma comunicação mais clara e efetiva, que passe conhecimento 

mais profundo e diferenciado, estimulando, assim, uma maior cooperação entre as áreas. 

Ainda nesse sentido, a pergunta relacionada ao nível de satisfação em trabalhar na instituição 

pareceu bastante pertinente, pois este diferencial é considerado um motivador para a 

colaboração, recebendo uma resposta afirmativa por cerca de 80% dos atores. 

Por último, acredita-se que esta pesquisa atingiu suas expectativas ao trazer maior 

clareza sobre vários questionamentos que dificultam o desenvolvimento de projetos na área de 

preservação na Câmara dos Deputados. No entanto, vale ressaltar que os problemas ainda são 

muitos, “visto que o assunto patrimônio cultural ainda é pouco explorado no Brasil” (Sberni 

et.al, 2012, p.491),   e este desconhecimento faz com que, por muitas vezes, patrimônios de 

grande significância para a sociedade sejam relegados a segundo plano, aquém dos interesses 

políticos e econômicos (Sberni et.al, 2012). A COBEC reconhece que o “processo de 

educação patrimonial é longo e tortuoso e que muitas vezes condições diversas devem nos 

fazer parar, rever as possibilidades” (Sberni et.al, 2012,p. 491) e buscar novos recursos.  

Sendo assim, considerando os objetivos, resultados e as conclusões apresentadas neste 

trabalho, recomenda-se a criação de um projeto de pesquisa-ação, com a participação de 

atores de diversas áreas da instituição no sentido de se criar um maior nível de consciência 

sobre o assunto e encontrar soluções para a situação observada. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS                                               

COORDENAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS-CEDI 

CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO 

Fique a vontade para responder o questionário, seja o mais verdadeiro possível. 

A participação na pesquisa é voluntária, contudo, a sua participação é importante. 

Considerando a importância do sigilo, você não deve registrar seu nome na folha. 

1- Qual seu local de trabalho? 

 

2- Há quanto tempo você trabalha na Câmara dos Deputados? 
 Menos de 1 ano. 
 De 1 a 5 anos. 
 De 6 a 10 anos. 
 De 11 a 15 anos. 
 Mais de 15 anos. 

 
3- Você é: 

Servidor efetivo. 
Secretário Parlamentar. 
CNE. 
Terceirizado. 
Outro: _____________________________________(indicar) 

 
4- Grau de escolaridade: 

Ensino Fundamental (completo ou cursando). 
Ensino Médio (completo ou cursando). 
Ensino Superior (completo ou cursando). 
Pós-graduação MBA/Especialização (completo ou cursando). 
Mestrado/Doutorado (completo ou cursando). 

 CEDI 
 CEFOR 
 CENIN 
 CONLE 
 CONOF 
 CONSELHO 
 DEAPA 
 DECOM 
 DEFIN  
 DEMAP 

 

 DEMED  
 DEPES  
 DEPOL 
 DETAQ 
 DETEC 
 DG 
 DILEG 
 DIRAD 
 DRH  
 GABINETE  

 LIDERANÇA 
 PRESIDÊNCIA, VICE-PRESIDÊNCIAS E 

SECRETARIAS 
 OUVIDORIA PARLAMENTAR 
 PROCURADORIA 
 SECIN 
 SECOM 
 SGM 
 Outros: 
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Pós-Doutorado (completo ou cursando). 
5- Das opções abaixo, qual seria seu nível de satisfação em trabalhar na Câmara dos 
Deputados? 

 muito insatisfeito 
 relativamente insatisfeito 
 indiferente 
 relativamente satisfeito 
 muito satisfeito 

 
6- Qual seu nível de concordância em relação a seguinte frase: A Câmara dos Deputados 

possui um patrimônio cultural de valor significativo para a sociedade brasileira. 

 Concordo plenamente 
 Concordo 
 Nem concordo, nem discordo 
 Discordo 
 Discordo plenamente 

 
7- Das figuras abaixo, quais você reconheceria como bens culturais da Câmara dos 
Deputados?	  
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8- Qual seu grau de conhecimento em  relação as norma e procedimentos necessários 
para lidar com estes bens culturais? 

 muito bom 
 bom 
 regular 
 ruim 
 muito ruim 

 
 
9- Você sabe qual o setor da Casa responsável pela conservação dos bens culturais da 
Instituição? 

Sim. Qual:____________________________________________________________ 
Não 

 
10- Você concorda que a  Câmara dos Deputados, mesmo sendo uma Casa voltada para a 
produção legislativa, deva ter uma área que cuide da preservação de seus bens culturais? 

 Concordo plenamente 
 Concordo 
 Nem concordo, nem discordo 
 Discordo 
 Discordo plenamente 

 
11- Você já leu alguma reportagem ou presenciou alguma atividade relacionada aos 
trabalhos de preservação desenvolvidos na Câmara dos Deputados? 

Sim. Qual?_____________________________________________________________  
Não 

 
12- Você concorda que a sua  participação é importante no processo de  preservação dos 
bens culturais da Câmara dos Deputados? 

 Concordo plenamente 
 Concordo 
 Nem concordo, nem discordo 
 Discordo 
 Discordo plenamente 

 
 

 
 
 
 

Obrigado!!!! 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS                                               

COORDENAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS-CEDI 

CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO 

 

Roteiro Entrevista 

1 A cidade de Brasília foi inscrita pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO) na lista de bens do Patrimônio Mundial, ou Patrimônio da 

Humanidade, em 7 de dezembro de 1987, sendo considerada o único bem contemporâneo a 

merecer essa distinção. Posteriormente, em 2007, o conselho consultivo do Patrimônio 

Cultural do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) aprovou o 

tombamento da estrutura arquitetônica do Congresso Nacional.  

Neste contexto, procura-se nesta entrevista avaliar qual a percepção dos gestores em 

relação ao trabalho de preservação do patrimônio cultural da Instituição desenvolvido 

pela área de preservação do Centro de Documentação e Informação. 

Sendo assim , para começarmos a nossa entrevista , gostaria de saber, dentre o imenso 

patrimônio cultural da Instituição, quais bens culturais o (a) senhor (a) destacaria como mais 

importantes? Qual seu grau de conhecimento sobre as ações de preservação desenvolvidas 

pela área de preservação da Câmara dos Deputados, no sentido de garantir a manutenção da 

integridade física e o prolongamento da vida útil dos bens móveis e bens integrados da 

Instituição?  O (A) senhor (a) acha que estas ações poderiam ser melhor divulgadas? De que 

forma? 

2 O patrimônio cultural da Câmara dos Deputados é constituído basicamente de materiais de 

origem orgânica que estão sujeitos  a diferentes  processos de degradação. O principal 

objetivo da área de preservação está em reduzir a ação destes agentes , procurando se 

antecipar a futuras situações que possam  provocar a deterioração deste patrimônio.   

Neste sentido, observa-se que solicitações que envolvam a compra de equipamentos e 

materiais são, em geral, atendidas pela Instituição. Enquanto solicitações que envolvam 

maiores recursos e a participação de outras unidades, tais como reformas dos espaços físicos e 

climatização adequadas para os acervos, acabam não recebendo a atenção necessária, gerando 
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fatores que contribuem para a degradação do patrimônio.  

Diante deste problema, a que o (a) senhor (a) atribuiria esta situação? O (A) senhor (a) acha 

que o fato de não sermos uma área voltada para a produção legislativa ou estarmos 

diretamente ligados à atividade parlamentar contribui para esta situação? O que o (a) senhor 

(a) acha que poderíamos fazer para eliminar este problema?  

3 A Câmara dos Deputados possui um patrimônio cultural com cerca de 25000 metros 

lineares de acervo distribuídos em diversas áreas da Casa.  Para a preservação deste 

significativo patrimônio, faz-se necessária a  implementação de medidas de conservação 

preventiva que  visam prevenir danos e garantir a manutenção da integridade física destes 

bens.  

As ações de preservação são implementadas pelos técnicos da área, entretanto elas requerem a 

participação de todos para sua efetivação. Neste sentido, como o (a) senhor (a) enxerga a  

participação da sua diretoria neste processo? 

4 Um dos objetivos da Câmara dos Deputados é a promoção da cidadania, na sua opinião qual 

seria o grau de relevância da implementação de projetos voltados para a preservação do 

patrimônio cultural da Instituição neste processo ? 

 

 

 

 

 

 

 

  


