
Curso O DOCUMENTO 
entendê-lo, compreendê-lo, preservá-lo 

 Oficina de Paleografia  
 

Realização Associação dos Amigos do Arquivo Público do Estado do RS 
(AAAP-RS) 

 

Data 02, 09, 16, 23, 30 de junho, 07 e 14 de julho de 2012 (sábados) 

Hora 08:30h às 12:30h 

Local Arquivo Público do Estado do RS 

Rua Riachuelo, nº 1031, Centro, Porto Alegre/RS 

Instrutoras - Maria Lúcia Ricardo Souto (Preservação e Conservação) 

- Vanessa Gomes de Campos 

Investimento R$30,00 sócios da AAAP-RS | R$50,00 comunidade em geral 

Certificado Será fornecido certificado de 30h para quem obtiver o mínimo de 75% 

de presença. 

Informações 
e inscrições 

Email aaaprs@gmail.com ou fone (51)3288-9117 

 VAGAS LIMITADAS  
 

Ementa Os arquivos históricos são compreendidos como os locais de guarda 
e de acesso aos documentos arquivísticos. Em geral, grande parte 
da documentação encontrada nesse tipo de arquivo é manuscrita e 
apresenta peculiaridades quanto à sua gênese, além de exigir 
grandes esforços para sua preservação/conservação. 
  

Objetivos • Compreender conceitos arquivísticos, visando à organização e 
estrutura de arquivos históricos (Teoria das Três Idades, Arranjo, 
Fundos); 

• Entender a estrutura formal da criação documental através da 
Diplomática; 

• Aprender noções de preservação e conservação de acervos em 
suporte papel; 

• Conhecer os elementos que envolvem a Paleografia da escrita 
latina (séculos XVI-XIX); 

• Praticar leitura e transcrição paleográfica a partir das Normas 
Técnicas para Transcrição de Documentos Brasileiros; 

• Conhecer questões contemporâneas sobre a Paleografia e sua 
relação com a história da cultura escrita. 
 

Metodologia Exposição teórica; exercícios práticos de leitura e transcrição 
paleográfica; leitura bibliográfica. 

Recurso 
Didático 

Projetor multimídia; quadro para escrever; apostila. 

mailto:aaaprs@gmail.com�


Conteúdo Programático 

02/06 Por falar em princípios: 
• Princípios básicos da ciência arquivística 
• Documento arquivístico 
• Arquivos históricos: sobre a organização 
• Diplomática e paleografia 
• Paleografia: abordagem conceitual 
 

09/06 Visita guiada no Arquivo Público do Estado (presença 
opcional) 
 

16/06 Paleografia: instrumento de leitura 
• A forma exterior do documento (materiais da escrita, 

instrumentos da escrita, tintas) 
• A história da escrita e a evolução das letras 
• Normas Técnicas para Transcrição de Documentos 

Brasileiros 
• Transcrição e leitura paleográfica 

 
23/06 Transcrição e leitura paleográfica 

 
30/06 Transcrição e leitura paleográfica 

 
07/07 Noções de preservação e conservação: 

• História do papel 
• Conceitos 
• Agentes agressores (luz, temperatura e umidade relativa, 

poluição atmosférica, agentes biológicos, etc.) 
• Conservação preventiva 
• Procedimentos em caso de inundação e incêndio 

 
14/07 Transcrição, leitura e análise paleográfica 

 

Currículo resumido das instrutoras 
Maria Lúcia Ricardo Souto 

Bacharel e Licenciada em História e Pós-Graduada em Educação e Patrimônio Histórico-
Cultural. Especialista em Preservação, Conservação e Restauração de Documentação Gráfica 
pela Associação Brasileira de Encadernação e Restauro. Realizou trabalhos para Gerdau, 
IPHAN, Biblioteca Pública do Estado, DMAE, IRGA, Arquivo Histórico de Porto Alegre, Infoco 
Poss Cinema e Vídeo e SEBRAE/RS. Foi professora substituta na UFRGS nas disciplinas de 
Fundamentos da Preservação de Documentos e Conservação e Preservação de Bens 
Culturais dos cursos de Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia. Atualmente é professora 
substituta no IFRS na disciplina de Preservação e Conservação de Acervos Bibliográficos II, e 
trabalha como conservadora-restauradora no Arquivo Público do Estado. 

Vanessa Gomes de Campos 

Especialista em Gestão de Arquivos pela Universidade Federal de Santa Maria (RS), com o 
trabalho intitulado “De Corpo Alma: a materialidade da escrita e a subjetividade autógrafa”, 
cujo tema é a análise paleográfica de documentos eclesiásticos do século XVIII. Historiógrafa 
e Arquivista do Arquivo Histórico da Cúria Metropolitana de Porto Alegre (AHCMPA) há mais 
de 10 anos. Ministra cursos de Paleografia, tendo publicado diversos trabalhos de transcrição 
paleográfica. 

 


