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  Arquivo em Imagens

O inverso (perverso) da Preservação

 
As imagens atraem nossa atenção, despertam nossos sentidos! Esta edição da seção busca mobilizar a força 
das imagens com finalidade pedagógica de conscientização sobre perda de informações e bens culturais 
em arquivos. 

Muitas vezes não percebemos o poder de resistência e de certa dose de sorte de cada documento em sua 
trajetória até que este encontre condições adequadas de preservação em um arquivo. E quantas histórias 
e provas se perdem quando a preservação falha ou sequer é almejada?

Preservar implica um conjunto de ações coordenadas que exigem formação de agenda, investimento, 
monitoramento e avaliação. É o resultado do pacto de responsabilidades de uma série de atores, desde a 
produção dos documentos até a destinação final. Ou seja, preservar requer política institucional.

A fim de provocar o diálogo tão necessário à reflexão aguda e criteriosa, dedicamos esta edição do Arquivo 
em Imagens a mostrar o que não queremos ver. Que o poder das imagens possa nos manter alertas, 
vigilantes e resistentes na sensibilização de gestores e produtores de documentos, sejam da esfera pública 
ou privada, inclusive de nossos acervos pessoais tantas vezes esquecidos em alguma garagem úmida.

As imagens reproduzidas a seguir ilustram algumas modalidades de sinistros responsáveis pela degradação 
de acervos arquivísticos. Elas pertencem ao arquivo do APESP e foram produzidas em visitas técnicas 
realizadas pelo Centro de Preservação/DPDA e pelo Centro de Assistência ao Municípios/DGSAESP, com a 
finalidade de subsidiar a elaboração de diagnósticos e avaliações técnicas. 

Esta importante ação do APESP, intensificada pela profícua parceria com o Ministério Público de São 
Paulo, tem por objetivo auxiliar a tomada de decisões, orientar procedimentos de recuperação e medidas 
preventivas para evitar que novos sinistros aconteçam, além de prestar assistência à implantação de 
políticas públicas de gestão de documentos e acesso às informações.1  

Vale destacar que as fotos são datadas, registram situações, em muitos casos, superadas pela atuação 
incansável de gestores e de pessoas dedicadas; e que, infelizmente, realidades semelhantes não são raras 
em arquivos de empresas, organizações, movimentos ou outras esferas do poder público. 

Que o drama dessas imagens provoque reação e prevenção, além de revisão contínua de nossas ações! 

1 Sobre as atividades de assistência aos Municípios Paulistas, ver Edição 7: http://www.arquivoestado.sp.gov.br/revista_do_arquivo/07/prata_da_
casa.php#inicio_artigo. Sobre o gerenciamento de riscos no APESP, ver a seção Prata da Casa desta edição. 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/revista_do_arquivo/07/prata_da_casa.php#inicio_artigo
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/revista_do_arquivo/07/prata_da_casa.php#inicio_artigo
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Ataque de cupins de solo, associado à infiltração por umidade em 
arquivo de plantas de imóveis urbanos, em fotografia de 15/08/2017.  
Foto: Arquivo do APESP.
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‘Arquivo’ de documentos em um porão de município paulista. 
Neste local foram encontrados documentos históricos, 
um deles contendo alistamento militar da Guerra do 
Paraguai, no século XIX. Visita realizada em 16/07/2014.  
Foto: Arquivo do APESP.
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Prédio novo, velhas práticas. Arquivo foi empilhado numa sala de órgão 
público. Visita realizada em 11/09/2014.  
Foto: Arquivo do APESP.
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Documentos de arquivo empilhados, sem acondicionamento, 
armazenados em estantes de madeira, atingidos por fogo. Visita 
realizada em 12/10/2014.  
Foto: Arquivo do APESP
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Documentos de arquivo  atingidos por enchente em município 
paulista. Imagem de 2016.  
Foto: Arquivo do APESP [cedida por Fernanda Auada].
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Documento de arquivo atingido por enchente em município paulista. 
Imagem de 2016.  
Foto: Arquivo do APESP [cedida por Fernanda Auada].
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Documentos de arquivo  atingidos por enchente em município paulista 
recebem tratamentos preliminares para recuperação. Imagem de 2016. 
Foto: Arquivo do APESP [cedida por Fernanda Auada]
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Fogão a gás GLP e geladeira instalados dentro da área de acervo, com 
grave risco de incêndio ao acervo, em imagem de 03/03/2015.  
Foto: Arquivo do APESP
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Latas de antigos filmes em nitrato de celulose, enferrujadas, entre 
material inservível e documentos em papel, em cidade de pequeno 
porte, em imagem de 13/10/2010. 
Foto: Arquivo do APESP.
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Filme em nitrato de celulose, em carretel enferrujado, entre material 
inservível e documentos em papel, em imagem de 13/10/2010. 
Foto: Arquivo do APESP.
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Documentos públicos (ao fundo) acondicionados em sacos de lixo, dividindo 
espaço com caixões funerários. Visita realizada em 11/09/2014.  
Foto: Arquivo do APESP.
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Livro histórico dos anos 1930, contaminado e 
danificado por infestação de brocas.  
Visita realizada em 08/11/2017.  
Foto: Arquivo do APESP.
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‘Gambiarras’ elétricas para ligar um ventilador em área de acervo, com 
risco de incêndio. Documentos mal acondicionados em caixas de papelão, 
com sinais de danos por água. Visita realizada ao interior paulista, em 
23/10/2014.  
Foto: Arquivo do APESP
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Instalação elétrica precária sobre documentos empilhados sem cuidado 
arquivístico, com risco de incêndio, em Arquivo Intermediário no interior 
paulista, em 03/03/2015. 
Foto: Arquivo do APESP
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Trilhas de cupins de solo na parede, que usam o papel de documentos 
de como alimento, em Arquivo de município paulista, em 15/08/2017. 
Foto: Arquivo do APESP.



209São Paulo, Ano VI, Nº 11, p. 193-215, outubro de 2020

Revista do Arquivo                                                    Arquivo em Imagens

Estragos causados por cupins de solo, entre as estantes de Arquivo 
Municipal, em 15/08/2017. 
Foto: Arquivo do APESP.
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Documentos Históricos em banheiro desativado, com sério risco ao 
Arquivo Permanente, em imagem de 03/03/2015. 
Foto: Arquivo do APESP.
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Cabeça de jacaré empalhada, em área de acervo de documentos – mal 
acondicionados – em cidade paulista, em imagem de 13/10/2010.  
Foto: Arquivo do APESP.
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Fungos sobre saco com documentos de arquivo de município 
paulista, em imagem de 06/07/2015. 
Foto: Arquivo do APESP
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Arquivo instalado em antigo galpão ferroviário de cargas, em cidade do interior 
paulista. As instalações elétricas improvisadas, o teto com telhas de cerâmica sem 
forro e mezanino em madeira, compondo um cenário de alto risco ao acervo, para 
pragas, umidade e maior probabilidade de incêndios, em imagem de 13/08/2014. 
Foto: Arquivo do APESP.
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Documento de 1768 vandalizado, com parte de seu conteúdo subtraído.
Assinatura, provavelmente de um bispo, cortada. Documento do Grupo
de Negócios Eclesiásticos do Fundo Secretaria de Governo da Capitania.
Foto:  Arquivo do Apesp
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Documento de 1750 vandalizado, com parte de seu conteúdo
subtraído. Selo de Confraria cortado. Documento do Grupo de
Negócios Eclesiásticos do Fundo Secretaria de Governo da Capitania.
Foto:  Arquivo do Apesp


