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 Editorial  
 

Preservar, no pretérito imperfeito
De tudo ficou um pouco.

Do meu medo. Do teu asco.
Dos gritos gagos. Da rosa

ficou um pouco...
(Fragmento do poema “Resíduo”, de Carlos Drummond de Andrade)

Texto no contexto
 
Entendo que o editorial de periódico tem como função apresentar e entregar o produto do trabalho de sua 
confecção e situá-lo no contexto maior de sua produção.

Nesse sentido, lembro-me da feliz reflexão da nossa mestra Ana Maria Camargo, quando trata do contexto 
de produção do documento de arquivo, afirmando que os arquivos espelham não apenas as intervenções 
das instituições na sociedade, “mas também, por extensão, as realidades com as quais, de um modo ou 
de outro, se envolveram”. De fato, o mais simples documento de arquivo é a unidade mais elementar das 
funções e estruturas administrativas de um país. 

Na mesma lógica, como tratar do fenômeno do sinistro em bens culturais sem inseri-lo no contexto 
das políticas públicas do país? Só um tolo, negacionista ou um mal-intencionado poderia defender que 
o desinvestimento ou o desinteresse pela cultura não causam impacto negativo na manutenção das 
instituições de patrimônio cultural. Isso não implica dizer que havendo apoio estatal para o setor cultural 
tudo esteja resolvido. Não é concebível uma história institucional sem sujeitos (gestores em todas as 
instâncias e níveis).

Todo o conteúdo do dossiê temático expresso nesta edição trata de reflexões e análises em torno das 
diversas modalidades de agentes causadores de perdas de bens e de informações em instituições culturais, 
sejam por fatores externos ou internos. Entretanto, a sensação é a de que o tema desta Revista se aplica 
de forma espelhada ao macro contexto de um país que aparenta permanecer em irreversível situação de 
sinistro generalizado, no médio prazo.

Lembrando que há aqueles sinistros decorrentes de causas abruptas, de origem criminosa ou não 
(tempestades, enchentes, fogo por balões e raios etc.) e aqueles silenciosos e prolongados, mas que chegam 
ao mesmo resultado (deterioração natural ou acelerada do bem). Definitivamente, o que acontece com o 
patrimônio histórico, cultural e artístico brasileiro não é um acidente: fiação exposta, sobrecarga elétrica, 
rachaduras e infiltrações em prédios malconservados, localização inadequada de acervo, armazenamento 
e acondicionamento inadequados, falta de treinamento de pessoal e de manutenção nos objetos e 
equipamentos são fatores identificáveis e corrigíveis. Já são fartamente conhecidas a importância do 
controle de temperatura, luminosidade e umidade para um acervo, bem como a necessidade de vigilância 
mais apurada sobre os seus materiais inflamáveis. Sabe-se, perfeitamente, o que poderá decorrer em caso 
de negligência sobre tudo isto.

Portanto, não podemos pôr na conta das traças, brocas, fungos e roedores este trabalho de desfiguração 
do nosso patrimônio, pois, historicamente, a política cultural brasileira funciona espasmodicamente. Há 
os “fatores corrosivos” que são eminentemente resultantes da política (ou da falta dela) para as instâncias 
produtoras de cultura. Qual será a geração que sentirá o impacto mais evidente e perverso do desmonte do 
Ministério da Cultura e seu esvaziamento completo, acompanhado de redução de orçamento?

Infelizmente, o patrimônio brasileiro e suas instituições parecem seguir esse caminho e vão sendo largados 
à própria sorte, sobrevivendo de editais e de projetos esporádicos, ou do interesse de um mecenas 
corporativo, resultando em acervos sob risco permanente de sinistros. O mais marcante, seguramente, é o 
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do Museu Nacional, que completou, recentemente, dois anos. Baixadas as cinzas, dele não mais se fala e aí 
reside a “definitiva” morte, que é o esquecimento.

 
A Cinemateca Brasileira e seus múltiplos sinistros como emblema
 
Não há como negar a relação íntima entre a perda de nosso patrimônio e a forma precária de sua preservação. 
E podemos tomar o caso da nossa instituição irmã, a Cinemateca Brasileira, como emblemático, nesse 
sentido.

O acervo dessa instituição é um dos maiores patrimônios da cultura televisiva e cinematográfica brasileira, 
composto por cerca de 250 mil rolos de filmes e rolos em nitrato de celulose que precisam de controle 
constante de temperatura e umidade. Trata-se de patrimônio fundamental que conserva memória 
expressiva da nossa cultura.

Em fevereiro 2016, alguns jornais estamparam manchetes de incêndio na Cinemateca Brasileira, na Vila 
Clementino, Zona Sul de São Paulo.  Exatamente, 4 anos depois, em fevereiro deste 2020, outra trágica 
ocorrência: enchente na sede da Vila Leopoldina. Após forte chuva que castigou a cidade de São Paulo, 
toda a região alagou, inclusive o galpão da Cinemateca Brasileira. “As equipes do Centro de Documentação 
e Pesquisa, do setor de Preservação, Manutenção e Limpeza foram mobilizadas para fazer o resgate dos 
materiais, naufragados no esgoto do rio Pinheiros. A situação era apocalíptica. O estrago foi grande, mas 
com a dedicação desta equipe muita coisa foi resgatada”, destaca Rosa Rosa Gomes.1

De fato, foi uma chuva de rara intensidade, no entanto, “o estado em que se encontrava a sede da Leopoldina 
e o fato de o acervo não estar em local elevado não é um acaso, mas resultado da falta de investimentos e 
de descaso ao longo dos anos”, alerta-nos Gomes.

Como se toda essa lamentável situação fosse pouco, com a emergência da pandemia os trabalhos foram 
interrompidos e, posteriormente, os trabalhadores cruzaram os braços em decorrência da falta de 
cumprimento de direitos trabalhistas.

Entretanto, não é só de fogo e água que perece o patrimônio cultural brasileiro. A situação dramática da 
Cinemateca revela os riscos do desmantelamento da instituição que se encontra sem verba sequer para o 
pagamento da conta de luz e coloca sob forte ameaça a conservação de acervo que requer refrigeração 
permanente.

Por outro lado, a precarização das relações de trabalho, com o fenômeno da terceirização e quebra de 
direitos trabalhistas, é extremamente negativa para uma instituição que requer equipe superespecializada. 
“Instituições de guarda precisam de estabilidade. Ter uma gestão baseada em projetos e fomentos e 
captação com a iniciativa privada não traz estabilidade, pelo contrário”, defende Rosa Gomes. Esta autora 
ainda nos propõe importante indagação:

“Cabe perguntar se estamos tratando corretamente a situação quando denominamos sinistro ou se 
deveríamos encontrar outra expressão para aquilo que vivenciamos na preservação do patrimônio”. 

Será este um caso isolado? Infelizmente, o espectro atual nos inspira um devir sombrio para o patrimônio 
cultural brasileiro, e o exemplo da Cinemateca Brasileira talvez seja um espelho do futuro do presente.2 
 

I can’t breathe

Precisamos deixar registrado para as futuras gerações que tiverem acesso a este presente (se tiverem!) 
que esta edição nº 11 da Revista do Arquivo foi elaborada sob as cinzas dos maiores biomas do planeta 

1 Extraído do artigo de Rosa Rosa Gomes, O sinistro projeto para o patrimônio brasileiro, no GMARX (Grupo de Estudos de História e Economia    
  Política) http://gmarx.fflch.usp.br/boletim49#sdfootnote2anc 
2 Vídeo-manifesto pela Cinemateca: https://www.clubedecriacao.com.br/ultimas/s-o-s-cinemateca/ 

http://gmarx.fflch.usp.br/boletim49#sdfootnote2anc
https://www.clubedecriacao.com.br/ultimas/s-o-s-cinemateca/
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(Amazônia e Pantanal)3. As imagens desse evento foram chocantes. Igualmente ao ocorrido na Quinta da 
Boa Vista do Rio de Janeiro há dois anos, não é possível estimar as perdas de espécies do nosso patrimônio 
natural e as consequências para as próximas gerações.

De fato, aqui e alhures se diz que o fogo grassa como o principal agente de destruição de patrimônio. 
Também é sabido que os incêndios nas nossas matas e florestas não são apenas fenômenos de origem 
natural, mas há graúdos interesses que querem que adotemos esse fatalismo. Além do mais, uma vez 
instalado o incêndio, a inércia ou a demora na ação de combate ao sinistro são proporcionais ao tamanho 
da perda.

 
A vida humana e suas histórias como patrimônio

Da mesma forma, esta edição foi duramente elaborada por funcionários geograficamente fragmentados 
e confinados, unidos virtualmente por aparatos tecnológicos. Isto em um país riquíssimo e com razoável 
sistema público de saúde que, até o momento de fechamento deste editorial, contabilizou o macabro 
índice de 150.709 mortos (!) e mais de 5 milhões de infectados em apenas 8 meses, em decorrência de 
uma pandemia muitíssimo mal administrada, o que nos causa a desconfortável sensação de ad eternum, à 
espera de uma improvável vacina salvadora.4

Também a versão brasileira da pandemia global causada pela chamada Covid-19 é resultante da má relação 
do ser humano com o seu meio ambiente, mas o seu prolongamento e dimensão do extermínio de pessoas 
não resultam de ação desse microscópico ser classificado pelos cientistas no nebuloso interstício entre a 
vida e a não vida. O Brasil ostenta devastadoras estatísticas entre as piores do mundo. E isso impacta na 
nossa economia, nas nossas vidas, nas cabeças de quem produz esta revista e também de quem escreve 
este editorial. Não há como dissociar essas coisas.

O país necessita urgentemente de um plano de gerenciamento de riscos e de preservação de cultura e de 
vidas.

E de tudo fica um pouco.
Oh! abre os vidros de loção

e abafa
o insuportável mau cheiro da memória.

(Fragmento do poema “Resíduo”, de Carlos Drummond de Andrade)

 
Marcelo Chaves  

Editor da Revista do Arquivo

3 Ver clip de Tetê Espíndola e convidados: https://www.youtube.com/watch?v=j__g0gRrZbQ 
4 Ver clip com Chico César: https://www.youtube.com/watch?v=5Z0OaldEaAo&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=j__g0gRrZbQ
https://www.youtube.com/watch?v=5Z0OaldEaAo&feature=youtu.be
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Sinistro, palavra comum no jargão arquivístico e também no vocabulário de seguradoras e órgãos de 
prevenção a desastres, em quaisquer dos sentidos indicados por sua sinonímia transmite ideia de 
negatividade.

Segundo o dicionário1, no adjetivo, sinistro é tudo o que é de “mau agouro, que pressagia desgraças”, ou 
ainda que “infunde temor, ameaçador, assustador, temível”, ou “o que provoca o mal, perigoso, pernicioso... 
o que é trágico, calamitoso”. No caso específico do significado substantivo da palavra, sinistro é “qualquer 
acontecimento que acarreta dano, perda ou morte; acidente, desastre, soçobro”, ou “grande prejuízo 
material, dano .... sobre o qual se faz seguro”, e finalmente, “risco”.

Entretanto, o sinistro aqui é tratado como uma dimensão da preservação. Dito de outro modo, sob o astuto 
viés da dialética, o sinistro é a preservação em sua negatividade.

Nesta décima primeira edição da Revista do Arquivo, esse ‘mau agouro’, ou ‘acontecimento’ que incide na 
realidade dos arquivos, é o foco central de nossas preocupações.

Não é para gostar, é para ficar atento!

 
Introdução ao dossiê

Desta vez, um pequeno e substancial mosaico de olhares sobre o tema. Cinco assinaturas em quatro textos 
a refletirem sobre o tema da preservação nas suas variadas dimensões.

Marcelo Chaves e Marcio Amêndola abrem o espectro da Revista com contundente grito de alerta sobre 
a cotidianidade e a invisibilidade dos sinistros nos arquivos brasileiros. Faltam números e estatísticas, mas 
sobram condições e motivações para o “mau agouro que pressagia desgraças” nos arquivos brasileiros. 
Buscam-se números nos silenciosos relatórios administrativos e também na barulhenta e nem sempre 
consequente imprensa. Leiam e reflitam com A perda de patrimônio cultural como negatividade da 
preservação.

Uma das maiores autoridades em conservação e preservação de patrimônio cultural e “alto funcionário” 
do ICCROM2, Luiz Pedersoli nos deu a honra de sua entrevista que destila muito conhecimento, equilíbrio 
e assertividade:  O gerenciamento de riscos é um processo contínuo e tem que constar entre as prioridades 
institucionais.

Tratando da Perda de informações e de bens em arquivos e segurança da informação e o viés digital, 
Vanderlei dos Santos reitera estudo realizado pelo Ministério da Justiça canadense, que conclui serem 
quatro os grupos que ameaçam a segurança da informação nos arquivos digitais:  a) de natureza tecnológica; 
b) falha da instituição na adoção de medidas de segurança adequadas; c) ação de usuários autorizados; e d) 
ação de usuários não autorizados. Confiram! 

“Então, é fundamental a visão da preservação digital sempre levando em consideração o que eu chamo 
do tripé do documento digital, que é o hardware, o software e o suporte, ou seja, onde a informação está 
registrada”. Com esse trecho da ótima entrevista que conclui o brilhante bloco introdutório, convidamos 
o leitor a ‘escutar’ com atenção as orientações de Humberto Innarelli em texto intitulado Sinistros em 
ambientes digitais de arquivos.

1  Ver: http://michaelis.uol.com.br/busca?id=kLNdM 
2  Centro Internacional de Estudos para a Conservação e Restauro de Bens Culturais (a sigla ICCROM é a original do Inglês)

 Apresentação

http://michaelis.uol.com.br/busca?id=kLNdM
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Artigos

Recomendações para acervos de arquivo após perdas causadas por incêndio é o título de artigo em 
que “apresenta-se parte dos resultados da pesquisa que teve como objetivo servir de orientação para o 
desenvolvimento de um plano de recuperação do acervo pós-desastre. Tudo isso baseado no caso da Seção 
de Memória e Arquivo do Museu Nacional (SEMEAR), sinistrado em setembro de 2018”. Os seus autores 
são Jorge Dias da Silva e Eliezer Pires da Silva.

Denise Aparecida Soares de Moura, no seu Montando as peças de um puzzle: dispersão de informações e 
bens em arquivos, trata de um dos fenômenos mais comuns e dos menos difundidos no rol de sinistros que 
causa perda de informações e fere pilares da ciência arquivística, como os princípios da proveniência e da 
organicidade dos documentos de arquivo: trata-se do pouco conhecido fenômeno da dissociação.

“Cada vez mais, obras de arte, artefatos arqueopaleontológicos, antiguidades, fauna/flora e obras 
bibliográficas são subtraídas, furtadas ou roubadas de seus lugares de salvaguarda para que sejam 
empregadas no mercado internacional...”. Este tema abordado por Rodrigo Christofoletti e Nathan 
Agostinho é de suma importância e remete-nos à reflexão sobre os sistemas de segurança das instituições 
de guarda de bens culturais. Leiam Tráfico ilícito de bens culturais: uma reflexão sobre a incidência do furto 
de patrimônio bibliográfico raro no Brasil.

Pablo Antonio Salvador Vasquez e Maria Luiza Emi Nagai são autores que nos apresentam a Contribuição 
da tecnologia de ionização gama na recuperação de acervos do patrimônio cultural, a partir de revisão 
bibliográfica e de exposição de práticas realizadas pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 
(IPEN). Um alento em meio às sombras.

Isis Baldini escreve ensaio em que arrola dados comparativos de diferentes fontes, de vários sinistros ocorridos 
no mundo, e no Brasil, em particular, chamando a atenção para o aumento significativo desses eventos nas 
instituições de patrimônio cultural. Suas análises são também baseadas em ocorrências experimentadas 
em sua vida profissional, com as quais ela se deparou “com inúmeras situações de emergências, sendo que 
algumas vieram a público, pela sua própria magnanimidade do evento, e outras não”.

Ainda dentro do tema do dossiê, esta edição nº 11 oferece aos seus leitores a oportunidade de acesso 
inédito em nossa língua pátria, ao excelente artigo do canadense Jean Tétreault, gentilmente cedido e 
autorizado pelo periódico Jornal da Associação Canadense para a Conservação e Restauro (J.CAC). Trata-se 
de verdadeira obra de referência sobre o assunto.

A subseção Autor(a) convidado(a) traz excelente texto coletivo que nos oferece a oportunidade de 
conhecermos Waldisa Rússio, sob a perspectiva apontada pelos complexos trabalhos de organização do 
arquivo pessoal dessa importantíssima museóloga brasileira. A assinatura é coletiva e multidisciplinar: 
Viviane Panelli Sarraf, Paula Talib Assad, Karoliny Aparecida de Lima Borges, Sophia Oliveira Novaes, 
Guilherme Lassabia Godoy, Carlos Augusto de Oliveira e Lia Cazumi Yokoyama Emi. O título do artigo é 
Museus, Arquivos Pessoais e Memórias Coletivas – uma análise baseada na experiência de sistematização 
do Fundo Waldisa Rússio no Arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo.

Tanto conteúdo de primeira qualidade é para encher de alegria e de orgulho a instituição e os editores da 
Revista do Arquivo.

 
Intérpretes do acervo

Karoline Santana Moreira, assistente social e pedagoga, Katherine Cosby, historiadora e Joyce A. Martirani, 
comunicadora social. Pesquisadoras, cujos interesses abrangem distintas áreas do conhecimento e a busca 
por dados e contextos que agregam veracidade às suas respectivas linhas de pesquisa, tendo em comum a 
singularidade da presença no (do) Arquivo do Estado de São Paulo.
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Prata da casa

Desta vez, não é um setor em destaque, mas uma atividade coadjuvante e silenciosa para resguardar o 
trabalho dos diversos setores e fazeres técnicos de uma instituição arquivística. Convidamos o leitor a 
conhecer um pouco das estratégias utilizadas por profissionais responsáveis pela coordenação dos trabalhos 
de gerenciamento de riscos no Arquivo Público do Estado de São Paulo.

 
Vitrine

Os dramas para quem quer pesquisar arquivos da televisão brasileira; a riqueza dos documentos cartoriais 
para a escrita da História; a falta de visão patrimonial para manutenção de arquivos escolares e crônica de 
memórias de uma garagem. Esses são grandes assuntos tratados no formato ligeiro desta seção, assinados, 
respectivamente, por Eduardo Amando de Barros Filho, Mara Danusa Bezerra, Priscila Kaufmann Corrêa 
e Isaura Bonavita.

 
Arquivo em imagens

O inverso (perverso) da preservação. O título já nos incita a um mergulho em imagens do “lado B” da 
preservação. Para quem tem sensibilidade e apreço pelo patrimônio cultural, são imagens chocantes, como 
uma arte em estado degenerado.

 
Memórias na pandemia

Oferecemos duas distintas expressões do impacto da “pandemia” em nós. Camila Brandi, que condensou 
suas sensações relacionadas ao cotidiano do(s) arquivo(s), no exato dia 19 de junho; e Isaura Bonavita, em 
sua crônica lírica desaguada na poesia de Cora Coralina.

 
Atentem. Comentem. Critiquem!
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A PERDA DE PATRIMÔNIO CULTURAL COMO NEGATIVIDADE DA 
PRESERVAÇÃO

 
Marcelo Antônio Chaves I Executivo Público do Arquivo Público do Estado de São Paulo; Editor da Re-
vista do Arquivo; Doutor em História.

Márcio Amêndola de Oliveira I Executivo Público do Arquivo Público do Estado de São Paulo; Jornalista 
e Historiador.

 
Em busca de temas candentes

Os editores da Revista do Arquivo têm colocado à mesa de 
debates temas relevantes e de grande interesse que precisam 
ser mais estudados e difundidos no ambiente dos arquivos. 

Enquanto discussões se emaranham nas sutilezas e infinitudes 
em torno do fluido e flácido conceito de “informação”, nossos 
sensores e opções se colocam ao nível do chão dos arquivos, 
a fim de auscultar os dramas dos múltiplos profissionais que 
neles atuam e instigar reflexões teóricas substantivas.

Mais uma vez, este periódico sinaliza um tema que precisa de 
mais cuidado e atenção por parte de gestores, mas também de 
pesquisadores. Poucos são os estudos sobre sinistros em arqui-
vos. Admitiremos, se contrariados. E mais: não há dados e in-
formações amplas e sistematizadas a esse respeito, conforme 
sugerem os demais textos que compõem esta introdução ao 
dossiê temático desta edição da revista.

Aumento de sinistros em museus e instituições 
culturais?

Os sinistros arrolados no ensaio de Isis Baldini1 são contundentes e apontam para o aumento em instituições 
de custódia de patrimônio cultural; a autora destaca também o fenômeno da subnotificação, mesmo 
considerando-se as ponderações relativizadoras. 

Baldini cita o levantamento do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo que, de 1999 a 2008, registrou 
86 incêndios em museus no Estado, acrescentando que não são considerados “os incêndios não informados 
que foram controlados internamente pelas instituições”.

Por seu turno, a entrevista com José Luiz Pedersoli2 faz várias referências sobre a falta de prioridade de 
gestores à preservação e gerenciamento de riscos, o que torna as instituições vulneráveis às ocorrências de 
sinistros. Pedersoli insiste em destacar que os programas de preservação e gestão de riscos são atividades 
contínuas e que devem ser mantidas por equipe especializada e contratada pela instituição, lançando olhar 
crítico à terceirização de mão-de-obra, nesse caso. Para ele, é fato o aumento absoluto de sinistros nas últi-
mas décadas, mas que esse dado precisa ser não apenas relativizado, mas também verificado.

1 Ver: Ensaio, na seção artigos desta edição. 

2 Ver: Entrevista com Luiz Pedersoli, na Introdução ao dossiê, nesta edição. 

 Introdução ao Dossiê

Foto: Divulgação / Clippng Prodeb - 06/11/2013

Incêndio no centro de escanemento da Internet 
Archive, Califórnia-EUA, novembro de 2013
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Tratando de assunto correlato, Humberto Innarelli3 também destaca os exemplos de perdas “silenciosas”, 
de sinistros de documentação digital “que não vêm a público”, “não são explicitados”, o que dificulta a 
avaliação, segundo ele. Acentua, ainda, que além dos já conhecidos fatores de degradação e de perda de 
informações em documentos analógicos, a realidade digital amplia com outro leque de fenômenos que 
põem em risco o patrimônio cultural.

Nesse sentido, Vanderlei dos Santos4 é contundente: “parece mais adequado falar quando, e não se per-
deremos parte da nossa história registrada em documentos arquivísticos armazenados em instituições em 
condições de preservá-los adequadamente”.

Não sem razão, um Seminário internacional organizado pelo IBRAM, ICOM Brasil e ICCROM, com o 
sugestivo título Patrimônio em chamas: quem é o próximo? Gestão de risco de incêndios para patrimônio 
cultural, reuniu fórum com mais de 30 especialistas de oito países, que resultou em documento com 
recomendações, intitulado Declaração do Rio de Janeiro sobre redução de risco de incêndio no patrimônio 
cultural, em 2019 – seguramente em decorrência da inominável tragédia com o Museu Nacional5. 

 

Já no preâmbulo, o documento destaca: “O fogo é um dos principais riscos que afeta o patrimônio cultural 
em todo o mundo. Embora possa parecer um evento raro desde a perspectiva de uma única instituição, 
grandes incêndios são muito mais frequentes quando se considera o patrimônio total de uma nação” [p. 4].

Estudo importante e baseado em dados bem consistentes sobre os riscos de incêndios em instituições 
culturais está disponível em sua primeira versão em português, nesta edição: Avaliação de risco de incêndio 
de coleções em museus, de Jean Tétreault6.

Seja como for, temos muitos argumentos para reforçar nossas suspeitas sobre uma situação que já é grave, 
mas que pode se tornar ainda mais dramática, conforme apontado na chamada de artigos para esta edição7: 

 

Parece haver uma coincidência negativa entre uso massivo de novas tecnologias voltadas para 
entretenimento, conforto e segurança, e a ocorrência de sinistros. Ainda que seja inegável o desenvolvimento 
de tecnologias em segurança de acervos, é notório que, em geral, as instituições têm investido de forma 
intensiva em equipamentos de refrigeração, de informática e de eletricidade em seus prédios, muitos deles 
antigos e adaptados para novas funções. Concomitantemente, parece haver, também, um desinvestimento 
no fator humano, com o enxugamento das folhas de pagamento, processos de terceirização e quarteirização 
de pessoal e investimento incipiente em formação e capacitação. Combinação de alta periculosidade para 
as instituições que têm a responsabilidade de conservar os bens do patrimônio cultural e documental sob 
sua guarda.

Se agregarmos o mundo digital e seus arquivos neste panorama introdutório, as perspectivas são ainda 
mais sombrias. Essa é a sensação que nos é transmitida por especialistas, conforme podemos conferir neste 
trecho de artigo assinado por Machado dos Santos e Flores8

 
Os documentos em suportes tradicionais possuem muito mais resistência se comparados 
aos documentos digitais. O ponto a ser destacado é que os documentos tradicionais 
podem resistir ao tempo sem nenhum tratamento e mesmo assim será possível 
realizar a leitura direta. Os documentos digitais são frágeis e os sistemas de gestão não 
garantem segurança e nem a preservação digital em longo prazo. A fragilidade pode estar 
relacionada com fatores como a sua rápida degradação física, obsolescência tecnológica, 
complexidade e nos custos relacionados com a preservação. Além disso, é preciso 
profissionais especializados para todas as áreas envolvidas no processo de preservação 
(MÁRDERO ARELLANO, 2008).  

 

3  Ver: Entrevista com Humberto Innarelli, na Introdução ao dossiê, nesta edição. 
4  Ver: Texto introdutório de Vanderlei dos Santos, na Introdução ao dossiê, nesta edição.  
5   Acesso em 30/09/2020: https://www.icom.org.br/?p=1866 
6  Ver: Artigo traduzido do inglês na subseção Versão desta edição. 
7  http://www.arquivoestado.sp.gov.br/revista_do_arquivo/chamada_de_artigos_para_edicao_11.php 
8 Machado dos Santos, Henrique; Flores, Daniel. As vulnerabilidades dos documentos digitais: Obsolescência tecnológica e ausência de políticas e 
práticas de preservação digital. Biblios, núm. 59, 2015, pp. 45-54. Julio Santillán Aldana, ed. Lima, Perú, p. 5. 

https://www.icom.org.br/?p=1866
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/revista_do_arquivo/chamada_de_artigos_para_edicao_11.php
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A conclusão dos autores é de que, atualmente, ainda “não há um corpo de conhecimentos que seja capaz 
de garantir a preservação dos documentos digitais em longo prazo”.

Sobre o “valor” dos arquivos

O patrimônio arquivístico possui dimensão valorativa distinta das peças museológicas e biblioteconômicas: 
além do seu potencial histórico-cultural evidente, as informações contidas nos documentos de arquivo 
acrescem interesse público e social por serem também reservas de informação que garantem provas 
de ações, de atividades e de direitos sociais. Além do mais, o documento de arquivo também possui a 
característica da unicidade, o que acrescenta mais dramaticidade ao fenômeno da perda. 

É digna de nota a orientação nº 11 da referida Declaração do RJ, que ora replico com grifos meus: 
“Considerando que conservar a documentação sobre edifícios e coleções de patrimônio é tão importante 
quanto conservar o próprio bem cultural, recomendamos que os registros existentes (ou cópia deles) 
sejam sempre mantidos com segurança em local separado”. [p. 9]. Esse trecho fala (sem citar) dos arquivos 
de museus. Isso se enquadra muito bem para os arquivos dos arquivos, tema que também mereceria 
investigação com levantamentos e diagnósticos!

 
Especificidades das modalidades de sinistros em arquivos

A matéria Prata da Casa desta edição arrola aqueles considerados os 10 agentes de deterioração de 
bens e patrimônio cultural: força física, ações criminosas (roubo, furto e vandalismo), fogo, água, pra-
gas, agentes poluentes, luz e raios ultravioletas, temperatura e umidade inadequadas e dissociação9. 

 A realidade do documento digital impõe novos agentes ocasionadores de perdas, como a obsolescência de 
software e hardwares, a necessidade da migração constante de informações entre equipamentos, fenôme-
nos ligados à apropriação, posse e uso de dados, de equipamentos e de programas, entre outros.

Vale a referência a artigo já citado de Machado dos Santos & Flores10: 

A fragilidade dos documentos digitais e a obsolescência das tecnologias da 
informação podem acarretar grandes perdas de registros contemporâneos, 
o que causaria uma lacuna inimaginável na memória das sociedades. Desta 
forma, não só a memória seria comprometida, mas todos os serviços que de-
pendem da informação registrada em meio digital. No contexto atual não há 
garantia de acesso futuro, mesmo que se preservem os suportes nos quais os 
documentos digitais estão registrados. Além da preservação física é preciso 
dispor dos softwares requeridos para a correta leitura do conteúdo binário. 

Entretanto, corroborando com a Declaração acima citada, as informações veiculadas nesta edição nos in-
formam ser o fogo o grande “vilão” dos sinistros nas instituições culturais e arquivos em geral. Além dos fa-
tores derivados dos prédios que abrigam os arquivos, muitos deles inadequados para a atividade finalística, 
os próprios objetos, documentos nos seus mais variados suportes (papel, fita magnética, películas etc.), são 
elementos com potencial inflamável. 

Entretanto, há que se destacar as ações criminosas que vulgar e apropriadamente são chamadas de “quei-
ma de arquivos”. De fato, as suspeitas de incêndio criminoso nos arquivos, que visam apagar vestígios de 
ações ilícitas (algo não raro em todos os ambientes administrativos, públicos e privados), são fatores nada 
desprezíveis e que, certamente, são responsáveis por muitos dos sinistros que nas estatísticas aparecem 
como tendo sido atingidos pelo fogo. Claro, há também os casos de apagamento de informação por aban-
dono de documentos em locais insalubres, por exemplo.

E por falar em “apagamento”, Vanderlei dos Santos lembra o caso dos “usuários autorizados” (cargos po-
líticos) que podem ser “danosos aos arquivos” ao apagar informações ao término dos mandatos antes da 
assunção de seu sucessor, particularmente em administrações municipais. Talvez não sejam fatos raros, 
9 Ver a seção Prata da Casa desta edição. 
10 Machado dos Santos & Flores. Op. cit. p. 5. 
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principalmente em arquivos de secretarias de finanças. A pesquisar.

 
Dificuldade de mensuração dos sinistros em arquivos

No caso dos arquivos, o dimensionamento do fenômeno dos sinistros é mais complexo. Se as instituições 
museológicas sofrem com a falta de incentivos e de investimentos na preservação dos seus acervos e 
“de políticas legais robustas e específicas para a proteção de edifícios e coleções de patrimônio cultural 
contra incêndios” [Declaração, p. 5], o que dizer das instituições que encontram dificuldades em serem 
identificadas socialmente como custodiadoras de patrimônio cultural, como no caso dos arquivos? 

Ou seja, a maior invisibilidade social dos arquivos sugere-nos que as graves ocorrências naqueles também 
tendem a ser menos relevadas nos meios de comunicação social. E mais: os próprios suportes de 
documentos mais generalizados nos arquivos, sejam digitais ou analógicos, parecem-nos mais sensíveis às 
perdas silenciosas.

Por outro lado, é muito difícil se estimar o número de arquivos no espaço geográfico brasileiro, por 
exemplo. Afinal, todas as instituições, entidades, órgãos e organizações de todos os matizes são produtores, 
acumuladores e conservadores de arquivos. Imaginemos a rede intercambiada de documentos das três 
esferas de poder (Executivo, Legislativo e Judiciário) e dos âmbitos jurisdicionais dos três entes federativos 
(federal, estadual e municipal) que se interseccionam em arquivos de um pequeno município do interior 
de Goiás, por exemplo. Ou seja, pensemos no potencial de registros para a produção das histórias local 
e nacional nos arquivos de coletorias, órgãos de justiça e controle, cemitérios, hospitais psiquiátricos, 
asilos-colônias e sanatórios, presídios, controle de trânsito, mercados públicos, institutos de pesquisas 
agrícolas, escolas, centros migratórios, sacristias de igrejas etc., de pequenos municípios e de megalópoles. 
Lembremos que, até os dias atuais, são os arquivos paroquias, de cemitérios e de maternidades de pequenas 
circunscrições que garantem as principais provas para quem necessita reconstituir vestígios genealógicos 
para os mais diversos fins.

Ora, se o universo de arquivos de uma circunscrição é de difícil dimensionamento, será complexa a tarefa 
de realizar ponderações sobre determinado fenômeno a ele relacionado. Nesse sentido, corroboramos com 
a citada Declaração quando afirma que “o campo do patrimônio cultural prescinde de estatísticas úteis 
sobre incêndios para caracterizar os riscos aos bens patrimoniais e para apoiar justificativas para políticas 
e financiamento de melhor proteção contra incêndios” [p. 6]. Ainda que ali se recomende “pesquisas que 
coletem sistematicamente dados relevantes destas instituições para mapear e caracterizar adequadamente 
os níveis de segurança (...) permitindo uma priorização mais eficaz” [p. 7]

Qual instituição brasileira poderia dimensionar um número crível de ocorrências de sinistros em arquivos 
que se aproxime de uma realidade factível? Quantas delas foram registradas nos últimos vinte anos no 
estado de São Paulo, por exemplo? É possível uma aproximação com um número de ocorrências efetivas 
que inclua aquelas não notificadas ou registradas? É possível se gerar alguma estimativa próxima do real?

Replicando citado texto de chamada de artigos para esta edição, reiteramos a questão: Talvez seja impossível 
fazer uma quantificação segura e minimamente real, pois sinistros em arquivos brasileiros não rendem 
manchetes em jornais, senão, eventualmente, em pequenas imprensas locais e de pouca repercussão. Afinal, 
se a ideia de patrimônio em si é controversa, a de patrimônio documental é restrita a pequenos círculos de 
especialistas. Além do mais, quem convive com a realidade dos arquivos sabe que existem, em quase todos os 
históricos custodiais de acervos documentais, relatos de sinistros: perdas, roubos, alagamentos, incêndios  etc11. 

Vestígios de informações como facho de luz na escuridão

Qualquer profissional com alguma experiência e estudos na área é capaz de supor que os sinistros nos 
ambientes dos arquivos são cotidianos, frequentes, não difundidos e invisibilizados, ainda que esta 
referência não possua qualquer poder dissuasivo.

11 Consultar: http://www.arquivoestado.sp.gov.br/revista_do_arquivo/chamada_de_artigos_para_edicao_11.php 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/revista_do_arquivo/chamada_de_artigos_para_edicao_11.php
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Costumamos dizer que em casos de ausência completa de dados e informações sobre determinado 
fenômeno, qualquer vestígio que obtenhamos é luz áurea. Nesse sentido, fizemos esforço por compilar 
alguns singelos dados decorrentes de duas fontes bem distintas e que podem ajudar a dar sustentação 
a essa nossa suposição acima citada. Esses dados não possuem a força e o rigor de uma sistematização 
estatística adequada, porém, são bastante satisfatórios para o que se objetiva neste texto introdutório: 
chamar a atenção para a dimensão absoluta dos sinistros nos arquivos. São fontes diametralmente opostas, 
do ponto de vista metodológico, que indicam práticas válidas e necessárias para levantamento de dados e 
informações sobre sinistros nos arquivos.

A primeira fonte apresentada são os relatórios das visitas técnicas aos órgãos do sistema estadual de 
arquivos paulista, realizadas por prepostos do Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado 
de São Paulo (DGSAESP). A outra é breve pesquisa na rede web a partir da provocação de algumas palavras-
chave que evocam fenômenos de sinistros em arquivos, elaborada quando da produção desta edição.

 
Fonte 1: sinistros registrados em visitas a órgãos da administração estadual

O Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo (DGSAESP) conta com o Núcleo 
de Monitoria   e   Fiscalização, instituído pelo Decreto n. 54.276/2009, com  a  finalidade  de  fiscalizar o 
cumprimento das diretrizes, normas e procedimentos da Política Pública de Arquivos e Gestão Documental 
do Estado de São Paulo12.

Nos relatórios produzidos pelo DGSAESP, desde 2012, publicados no sítio eletrônico institucional, consta item 
intitulado “Fiscalização de unidades de arquivo e monitoramento da gestão documental para ocorrências 
de sinistros em órgãos da administração estadual13”.

O Núcleo realiza atividades de monitoramento periódicas, com “avaliação documentada e sistemática das 
instalações e práticas operacionais e de manutenção das unidades de arquivos e protocolo; monitora a 
implementação de programas de gestão e preservação documental, visando ao contínuo aperfeiçoamento 
das atividades de arquivo e protocolo; e elabora dados gerenciais e recomenda a providência para apuração 
e reparação de atos lesivos à política estadual de arquivos públicos e privados”.

Os dados desses relatórios, referentes aos arquivos da administração estadual paulista, servem, no mínimo, 
para corroborar com a hipótese de subnotificação de sinistros em arquivos. Senão, vejamos.

Em todos os relatórios consultados, de 2011 a 2019, aparecem registros referentes a sinistros em arquivos 
institucionais. Nos anos verificados, se fazem referências a sinistros causados, principalmente, por incêndios, 
seguidos por ocorrências de enchentes, mas também deterioração por condições inadequadas de guarda 
de documentos.

Em informação coletada diretamente junto ao setor de monitoria, de 2011 a 2019, foram registradas 37 
ocorrências de sinistros, com as mais diversas tipificações:

Alagamento na unidade, Incêndio no arquivo, Desorganização do acervo, Deterioração de documentos/ 
desabamento do teto do arquivo, Alagamento na unidade/fortes chuvas, Deterioração de documentos 
arquivados em contêineres, Incêndio no veículo com documentos da unidade, Infestação de insetos e 
roedores no acervo, Deterioração de documentos/umidade no acervo, Rompimento de canos/documentos 
molhados, Eliminação indevida de documentos, Deterioração de documentos/infestação de brocas, 
Vendaval/dano ao galpão de arquivo, Extravio de parte de prontuário, Queima de documentos.

Localidades e órgãos os mais diversos são arrolados, onde ocorreram sinistros que atingiram os arquivos, 
que são o coração da informação e da memória institucional. Estruturas administrativas que expressam as 
mais variadas funções: segurança pública, infraestrutura portuária, delegacia de polícia, educação, esporte 
e lazer, saúde, agricultura, serviços de trânsito, saneamento básico e serviços de transporte. Há dúvidas 
sobre dimensão e valor das perdas?
12 Consultar: http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/sistema/monitoria 
13 Consultar: http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/relatorios 

 http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/sistema/monitoria
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/relatorios
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Estamos falando de 37 sinistros em arquivos de uma esfera da administração pública, em apenas 9 relatórios 
anuais produzidos pelo DGSAESP, desde 2011 até 2019. Certamente, informações sobre esses sinistros não 
circularam e muito menos foram relatados na mídia.

Note-se que, na maioria dos casos, o Núcleo de Monitoria e Fiscalização atua apenas por demanda, ou 
seja, quando notificado de algum sinistro, ou quando este vem a público e cientificado pelo Núcleo. Se 
tomarmos esse dado como um pequeno fragmento de amostra do universo de arquivos da administração 
pública paulista, imagina-se o tamanho do fenômeno.

Não estão especificados se os documentos sinistrados eram avaliados, considerados de valor permanente 
(histórico) ou não. Chega a ser irrelevante essa informação, em se tratando de arquivos administrativos 
públicos, posto que a informação arquivística é reserva de todo tipo de valor probatório para fins jurídicos 
e de direitos em geral.

 
Fonte 2: o que nos informam algumas notícias nas mídias

A segunda fonte a ser apresentada, com a finalidade de dar substância à hipótese da subnotificação e 
invisibilidade sobre o fenômeno do sinistro em arquivos e museus, é mais abrangente e se baseia em 
notícias veiculadas pela imprensa.

A metodologia utilizada é bem singela e consistiu em verificar na rede mundial de computadores, pela 
ferramenta de busca mais popular – no caso, o Google – as primeiras notícias que aparecem, ao serem 
digitadas palavras-chave, como “Sinistro”, “Incêndio em Arquivos”, ou “Enchente destrói Arquivos”, ou 
ainda, “Bombeiros apagam incêndio em Arquivo (ou Museu), entre outras; ou por proximidade temática, 
como “Guerra (ou incêndio) destrói documentos (ou Arquivo, ou Museu)”, ou “fogo destrói documentos”, 
e ainda, “Roubo (ou Perda) de dados (ou Arquivos) digitais, tentando-se ‘cercar’ o tema e obter, de diversas 
fontes confiáveis, fatos, datas, locais onde estes ocorreram, e em que circunstâncias. A maioria dos dados 
colhidos se refere a eventos ocorridos no Brasil, e alguns poucos, no Exterior.

Para fins de verificação, no anexo deste texto são apresentados alguns dos links de acesso às reportagens 
sobre sinistros em arquivos que fizeram referência direta a arquivos.

Numa busca bem simples e rápida, e apenas nas 10 ou 15 primeiras páginas de listagens destas buscas, 
encontramos um total de 60 (sessenta) notícias das mais diversas, entre os anos de 1999 e 2020, numa 
‘cobertura’ de um período aproximado de duas décadas, tempo em que a rede mundial de computadores 
passou a registrar notícias em amplo espectro.

Nesta simples e modesta verificação, por meio digital, anotamos crimes de destruição de dados de 
prefeituras por agentes públicos, roubo de dados de prefeituras por hackers, como por exemplo, um caso da 
prefeitura de Niterói em 2012. Um dos casos de perda de dados digitais que mais nos chamou a atenção, foi 
a de uma prefeitura do interior paulista, em data muito recente (junho de 2020). Segundo notícia publicada 
na Internet, a prefeitura tentava mensurar o estrago da perda de dados: “Ainda não se sabe o tamanho, o 
alcance, do estrago. A Prefeitura (...) ainda trabalha na recuperação de dados como arquivos processuais, 
projetos, relatórios e documentos de diferentes áreas”.

Diversos outros casos de perdas de dados digitais foram observados em instituições públicas do 
Brasil e do mundo. Não só a ação de hackers preocupa, mas também fraudes provocadas pelos 
próprios agentes públicos, o que motivou uma parceria entre o Arquivo do Estado de o Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, para a produção de um ‘Guia Técnico de Transparência’, 
que orienta agentes públicos sobre boas práticas de arquivos e preservação de dados, como 
também serve de norte aos técnicos do Tribunal na fiscalização dos municípios paulistas14. 

 

Emblemático também é o incêndio que atingiu, em 2013, o “centro de escanemanto da Internet Archive, 
organização sem fins lucrativos que trabalha para construir a memória da web e abastecer a rede de 

14 Ver em: http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/assets/publicacao/anexo/guia_tecnico_de_transparencia_municipal.pdf 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/assets/publicacao/anexo/guia_tecnico_de_transparencia_munici
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documentos raros, na Califórnia.

Arquivos e museus sofrem com a destruição de seus acervos analógicos por causa de enchentes, incêndios, 
seja por ações criminosas, falta de investimentos em segurança e ações de prevenção, ou negligência de 
dirigentes e agentes públicos responsáveis pelos acervos. Nos noticiários, é muito fácil encontrar todo 
tipo de ocorrências relatadas por pequenos e grandes veículos de imprensa, informações nem sempre 
disponíveis por meio de relatórios oficiais das próprias instituições.

Entre os inúmeros exemplos de sinistros em arquivos, 
podemos citar um caso emblemático: o do recente ataque 
de uma Escola Indígena em Pernambuco (agosto de 
2020), em que vândalos destruíram e queimaram livros e 
documentos da instituição, fruto da intolerância étnica e 
política instalada no país.
 
Outra notícia que destacamos é do incêndio em prédio da 
Justiça Eleitoral na cidade de Simão Dias, em Sergipe (março 
de 2020), causando grandes danos no local. Há ainda notícias 
sobre arquivos escolares destruídos por enchentes, incêndios 
em igrejas e prédios históricos, em galpões e depósitos 
precários de documentos em prefeituras de diversas cidades 
paulistas e de outros Estados, sempre com um viés de 
denúncia de descaso, desatenção, falta de investimentos 

públicos em segurança e prevenção de desastres. 

Outro caso que chamou a atenção foi o de uma tempestade que danificou o Acervo Imperial do Arquivo do Estado, 
em Florianópolis, Santa Catarina, em dezembro de 2018. Diz a notícia: “As chuvas de quinta-feira à noite (20) 
danificaram o acervo histórico do Arquivo Público do Estado de Santa Catarina, localizado na Rua Duque de Caxias, 
no Bairro Saco dos Limões, Florianópolis. A ventania provocou o destelhamento e a chuva escorreu por entre as 
calhas e luminárias encharcando cartas imperiais e vários documentos históricos”. Trata-se de um prédio antigo, 
sem capacidade de abrigar as mais de 30 toneladas de documentos históricos daquele Estado, e a transferência 
vinha sendo adiada pela Secretaria da Administração, responsável pelo local à época dos fatos.
 
Em suma, constata-se que muito ainda há a ser feito para a adequada e segura preservação dos documentos 
e informações de interesse público, e ainda, há uma sombra sobre os sinistros em arquivos; inexistem no 
Brasil e em muitas partes do mundo, dados oficiais sistematizados e/ou confiáveis sobre estes eventos, 
prejudicando-se a pesquisa e, em especial, a elaboração de políticas públicas de prevenção dessas 
ocorrências em Arquivos.

 
Primeiras impressões

Apresentamos aqui duas fontes de dados que fazem referência a sinistros no Brasil, e em São Paulo em par-
ticular, nos últimos 20 anos. Todas elas revelam a magnitude do fenômeno da perda de informações e de 
patrimônio decorrente de sinistros em instituições e serviços arquivísticos. Revelam também que se trata 
de fenômeno muito mais presente e constante na realidade dos gestores públicos, mas que não possuem 
visibilidade social capaz de repercutir em pesquisas, em políticas de segurança da informação e em políticas 
de governança arquivística.

Os dados não nos surpreendem, mas podem nos instigar ao aprofundamento sobre o fenômeno do oculta-
mento de informações a respeito dos sinistros em arquivos. Desta forma, mesmo em avaliação preliminar 
e panorâmica dos dados dessas fontes arroladas, cremos ter proporcionado alguma substância para dar 
suporte à nossa suposição sobre a subnotificação e invisibilidade dos sinistros em arquivos.

Por este motivo, em sua entrevista Luiz Pedersoli sugere ao Apesp a realização de levantamento de 
ocorrências de sinistros em arquivos brasileiros, a fim de se obter dados e informações para produção de 
conhecimentos sobre o assunto.

Foto: IGSWeb em Rede Brasil Atual – 11/08/2020

Incêndio criminoso em biblioteca e arquivo de comunidade 
indígena de Pernambuco.



19São Paulo, Ano VII, Nº 11, p. 12-24, outubro de 2020

Revista do Arquivo                                                   Introdução ao Dossiê

“Passamos a considerar normal o que não é normal, considerar fatalidade o que é crime, considerar que não 
houve responsabilidade quando houve omissão e escolhas imprudentes. Não estamos tendo consciência das 
consequências que a perda da memória material pode ocasionar no desenvolvimento de um povo” [Isis Baldini]. 
 

Ocultamento gera pedagogia negativa

Esclarecemos que não se trata de produzir denúncias sensacionalistas sobre esses eventos. A questão central 
é que o ocultamento de fato tão grave quanto frequente produz efeito pedagógico negativo, do ponto de vista 
social. Não se geram alertas educativos e o gestor sempre pode entender que o caso dele é exceção.

Por outro lado, as investigações e os laudos dos sinistros acabam por não circular na sociedade, não 
gerando interesse e conhecimentos a respeito do fenômeno. Além disso, o ocultamento do fenômeno 
nos impede de produzir dados e informações mais precisas sobre a perda de patrimônio cultural. 
 

O sinistro como o negativo da preservação

Não obstante muito se produzir e se escrever sobre instituições de preservação de acervos de bens culturais, 
chega a ser inquietante o tão pouco que se sabe (ou se pode saber) sobre o mesmo tema da preservação, 
porém em sua negatividade. Impressiona-nos o silêncio sobre um tema tão crucial quanto corriqueiro.

Preservação é área do campo arquivístico ou das chamadas ciências da informação que aparece inscrita em 
missão e nomenclatura institucional em suas divisões e departamentos de acervos históricos. Entretanto, 
preservação precisa ser encarada e analisada também em sua negatividade. Bens, social e historicamente 
considerados como patrimônio cultural, sejam eles de museus, bibliotecas, edificações, costumes ou arquivos, 
logo ao serem gerados se encontram em processo de deterioração, tendo como consequência inerente e 
tendencial a própria perda de informação e de seu valor cultural. Sim, a deterioração, o esquecimento e a 
perda são componentes imanentes ao bem patrimonial. Nesse sentido, portanto, sob determinado aspecto, 
a perda e/ou o sinistro devem ser vistos como o negativo da preservação e não como, simplesmente, 
ocorrência externa, aleatória, casual, intempestiva, acidental ou incidental. De fato, costuma-se tratar 
abandono e negligência como acidentes sem sujeitos.

Se pensarmos no suporte papel, ou mesmo digital, há que se entender que já no ato de sua produção, os 
documentos entram em fluxo de deterioração natural, que pode ser acelerada em decorrência da intensidade 
de uso, na manipulação e/ou guarda inadequadas etc.

Aliás, Machado dos Santos & Flores15 deslocam essa régua temporal, no caso dos documentos digitais, 
ao afirmarem que “A preservação de documentos digitais deve se iniciar até mesmo antes da criação dos 
documentos, contemplando o planejamento no que se refere à capacidade das ferramentas de tecnologia 
da informação”.

Entretanto, esse fato não pode ser tratado com comportamento fatalista pelos responsáveis pela produção e 
guarda dos bens culturais. Pelo contrário, os gestores e profissionais envolvidos em toda e qualquer atividade 
de preservação de bens patrimoniais – de arquivos, bibliotecas, museus, patrimônios artísticos e culturais 
de toda ordem – precisam entender que a política de preservação permanente desses bens culturais deve 
ser assumida e implantada já no ato de geração dos mesmos. Citando o texto de Baldini, “o risco, segundo 
BECK (2011), é um estágio intermediário entre a segurança e a destruição. Assim, deve-se desenvolver uma 
‘cultura de risco’ sobre outras bases que não a da fatalidade”.

Esse traço imanente da deterioração não exclui os cuidados preventivos relacionados às ocorrências críticas 
como fatores externos, como bem arrolados pela já referida chamada de artigos para esta edição:

As diversas modalidades de patrimônio documental, histórico, artístico e cultural não costumam ser tratadas 
como prioridade, em diversos países. Vítimas de guerras e saques, da ignorância científico-cultural, do descaso 

15 Machado dos Santos & Flores. Op.cit., p. 7. 
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de gestores, de atos de violência gratuita e vandalismo, de calamidades naturais, de xenofobia e intolerância, 
de situações de crises humanitárias generalizadas, de sociedades que primam pelo interesse exclusivo no 
objeto-mercadoria, mas também de acidentes, o patrimônio cultural sobrevive em risco permanente.

Portanto, preservação/conservação não é apenas tema prioritário, mas deve ter aplicação diuturna e permanente.

 
Na positividade da preservação, a esperança

A abordagem do tema que revela preocupantes números não nos deve causar sentimento de impotência, 
indiferença, resignação ou apatia. Esta avaliação introdutória pretende apenas chamar a atenção para dois 
aspectos:

1) Despertar os gestores de instituições custodiadoras de bens patrimoniais da cultura brasileira para 
a necessidade de priorização de preservação e das ações preventivas e gerenciadoras de riscos de 
sinistros em caráter permanente.

2) A urgente necessidade de se criar uma espécie de observatório sobre sinistros em arquivos que 
produza dados constantes e permanentes sobre o fenômeno, proporcione troca de informações 
entre os gestores e estimule pesquisas, acadêmicas ou não. Para termos controle sobre determinado 
fenômeno, o ponto de partida é conhecê-lo.

Conforme afirma Isis Baldini em seu ensaio: “Quando não existe reflexão, os erros não são avaliados dentro da 
seriedade necessária e não impulsionam as mudanças essenciais para que não se repitam”.

Em entrevista nesta edição, José Luiz Pedersoli também aponta algo muito importante: não se deve esperar 
por soluções mágicas e tecnológicas. O enfrentamento do problema dos sinistros requer soluções básicas, 
primárias, muitas delas, caseiras, porém, sistemáticas e permanentes. É claro que desinvestimentos nos 
arquivos atuam em sentido contrário da preservação do bem cultural.

E para que encerremos esta apresentação de forma inspiradora de ações propositivas, apresentamos, a seguir, 
breve compilado de referências importantes que podem auxiliar os gestores de bens culturais na promoção 
da preservação e prevenção de sinistros.

 
Publicações Técnicas

Declaração do Rio de Janeiro sobre Redução do Risco de Incêndio no Patrimônio Cultural (18/12/2019) 
- IBRAM / ICOM Brazil / ICCROM  http://www.arquivonacional.gov.br/images/DeclaracaoRioJaneiro_1.

pdf

Relatório sobre gestão de riscos para o patrimônio 
cultural da Fiocruz 
https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/
icict/42316/10/Relat%c3%b3rio%20Final%20GR_ver-
s%c3%a3o%20Arca_16jul2020.pdf

Resgate de acervos danificados por água (Conarq) 
http://conarq.gov.br/resolucoes-do-conarq/
276-resolucao-n-34,-de-15-de-maio-de-2012.html 
http://conarq.gov.br/images/publicacoes_textos/Re-
comendacoes__resgate_acervos_completa.pdf

Como fazer conservação preventiva em arquivos e 
bibliotecas  
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/assets/
publicacao/anexo/como_fazer_conservacao_preven-

http://www.arquivonacional.gov.br/images/DeclaracaoRioJaneiro_1.pdf
http://www.arquivonacional.gov.br/images/DeclaracaoRioJaneiro_1.pdf
https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/42316/10/Relat%c3%b3rio%20Final%20GR_vers%c3%a3o%20Arca_16jul2020.pdf
https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/42316/10/Relat%c3%b3rio%20Final%20GR_vers%c3%a3o%20Arca_16jul2020.pdf
https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/42316/10/Relat%c3%b3rio%20Final%20GR_vers%c3%a3o%20Arca_16jul2020.pdf
http://conarq.gov.br/resolucoes-do-conarq/276-resolucao-n-34,-de-15-de-maio-de-2012.html
http://conarq.gov.br/resolucoes-do-conarq/276-resolucao-n-34,-de-15-de-maio-de-2012.html
http://conarq.gov.br/images/publicacoes_textos/Recomendacoes__resgate_acervos_completa.pdf
http://conarq.gov.br/images/publicacoes_textos/Recomendacoes__resgate_acervos_completa.pdf
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/assets/publicacao/anexo/como_fazer_conservacao_preventiva_em_arquivos_e_bibliotecas.pdf
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/assets/publicacao/anexo/como_fazer_conservacao_preventiva_em_arquivos_e_bibliotecas.pdf
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tiva_em_arquivos_e_bibliotecas.pdf

Protocolo de retomada de trabalho e atendimento presencial no Arquivo Público do Estado de São Paulo  
http://www.arquivodo estado_1.pdf

Coletânea da legislação arquivística brasileira e correlata  
https://proplad.furg.br/images/arquivos/Cag/CONARQ_legarquivos_dezembro_2017_PDF1.pdf

Manual de orientação à prevenção e ao combate a incêndio nas escolas (SP)  
http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/Arquivo/DocRedeEnsino/ManualIncendio.pdf

Manual de prevenção e combate a princípios de incêndio (PR)  
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/marco2015/cursobrigada/modulo6_combatein-
cendios.pdf

 

Trabalhos Acadêmicos 

Machado dos Santos, Henrique; Flores, Daniel. As vulnerabilidades dos documentos 
digitais: Obsolescência tecnológica e ausência de políticas e práticas de preservação 
digital. Biblios, núm. 59, 2015, pp. 45-54. Julio Santillán Aldana, ed. Lima, Perú. 
file:///C:/Users/Adm/Downloads/Dialnet-AsVulnerabilidadesDosDocumentosDigitais-5126182%20(1).pdf

Documentos fotográficos no Arquivo: preservação, conservação, dissociação e acesso no Arquivo do 
Patrimônio (IPHAN/RJ):  
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Disserta%2B%C2%BA%2B%C3%BAo%20
Nayara%20Cavalini%20de%20Souza.pdf

A Gestão de Riscos como Alternativa de Prevenção de Incêndios em Arquivos Públicos – Estudo de Caso  
TESE EM: https://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/2352 (PDF disponível para download 
neste link).

 
Anexo

A seguir, arrolamos algumas das reportagens recuperadas, publicadas nas mídias, de alguns dos sinistros que 
atingiram arquivos e que ilustram tudo o que nos revelam as matérias que tratam do Dossiê temático nesta 
edição: Perda de informações e de bens em arquivos e instituições responsáveis por guarda do patrimônio. 

Ataque a escola indígena queima livros, documentos e destrói móveis em Pernambuco 
Rede Brasil Atual 11/08/2020
https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2020/08/ataque-a-escola-indigena-queima-livros-
documentos-e-destroi-moveis/

Incêndio destrói arquivo da Justiça Eleitoral em Simão Dias
InfoNet – O que é notícia em Sergipe 31/03/2020
https://infonet.com.br/noticias/cidade/incendio-destroi-arquivo-da-justica-eleitoral-em-simao-
dias/ 

Enchente destrói arquivo escolar e alunos terão que refazer matrículas 
FolhaNews 25/01/2020
https://ofolhanews.com.br/index.php/2020/01/31/enchente-destroi-arquivo-escolar-e-alunos-
terao-que-refazer-matriculas/

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/assets/publicacao/anexo/como_fazer_conservacao_preventiva_em_arquivos_e_bibliotecas.pdf
https://proplad.furg.br/images/arquivos/Cag/CONARQ_legarquivos_dezembro_2017_PDF1.pdf
http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/Arquivo/DocRedeEnsino/ManualIncendio.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/marco2015/cursobrigada/modulo6_combateincendios.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/marco2015/cursobrigada/modulo6_combateincendios.pdf
file:///C:/Users/Adm/Downloads/Dialnet-AsVulnerabilidadesDosDocumentosDigitais-5126182%20(1).pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Disserta%2B%C2%BA%2B%C3%BAo%20Nayara%20Cavalini%20de%20Souza.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Disserta%2B%C2%BA%2B%C3%BAo%20Nayara%20Cavalini%20de%20Souza.pdf
https://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/2352
https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2020/08/ataque-a-escola-indigena-queima-livros-documentos-e-destroi-moveis/
https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2020/08/ataque-a-escola-indigena-queima-livros-documentos-e-destroi-moveis/
https://infonet.com.br/noticias/cidade/incendio-destroi-arquivo-da-justica-eleitoral-em-simao-dias/
https://infonet.com.br/noticias/cidade/incendio-destroi-arquivo-da-justica-eleitoral-em-simao-dias/
https://ofolhanews.com.br/index.php/2020/01/31/enchente-destroi-arquivo-escolar-e-alunos-terao-que-refazer-matriculas/
https://ofolhanews.com.br/index.php/2020/01/31/enchente-destroi-arquivo-escolar-e-alunos-terao-que-refazer-matriculas/
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Incêndio destrói arquivos de galpão usado pela prefeitura de Marília
G1.Globo.com 07/10/2019
https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2019/10/07/incendio-destroi-arquivos-de-galpao-
usado-pela-prefeitura-de-marilia.ghtml 

Secretário não descarta hipótese de incêndio criminoso nos arquivos do Planejamento - Santana do 
Livramento-RS
Grupo Aplateia 05/10/2019
http://www.aplateia.com.br/2019/10/05/secretario-nao-descarta-hipotese-de-incendio-criminoso-
nos-arquivos-do-planejamento/

Após incêndio de 12 horas, Defesa Civil avalia danos em arquivo da Seduc de Mato Grosso
HNT - Hipernotícias 10/09/2019
https://www.hnt.com.br/cidades/apos-incendio-de-12-horas-defesa-civil-avalia-danos-em-arquivo-
da-seduc/139786

Incêndio atinge arquivo da primeira escola de Brasília
Correio Braziliense 31/07/2019
https://www.correiobrazi l iense.com.br/app/notic ia/cidades/2019/08/05/interna_
cidadesdf,775667/video-incendio-atinge-arquivo-da-primeira-escola-de-brasilia.shtml

Prédio da prefeitura de Virgínia pega fogo e incêndio destrói salas e arquivos – Minas Gerais
Blog do Madeira 31/07/2019
https://www.blogdomadeira.com.br/2019/07/predio-da-prefeitura-de-virginia-pega-fogo-e-incen-
dio-destroi-salas-e-arquivos/

Incêndio destrói prédio do arquivo da Prefeitura de Ingá, na Paraíba
Portal Correio 21/04/2019
https://portalcorreio.com.br/incendio-destroi-predio-do-arquivo-da-prefeitura-de-inga/

Sob investigação – Incêndio destrói arquivo geral de subestação de energia na região – Assis-SP
Hora H Notícias 30/03/2019
https://horahnoticia.com.br/sob-investigacao-incendio-destroi-arquivo-geral-de-subestacao-de-e-
nergia-na-regiao/

Incêndio na Secretaria do Meio Ambiente foi queima de arquivo
A Cidade ON 20/12/2018
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1393943,incendio+na+secreta-
ria+do+meio+ambiente+foi+queima+de+arquivo.aspx

Tempestade danificou acervo imperial do arquivo público do Estado, em Florianópolis
ND+ 21/12/2018
https://ndmais.com.br/noticias/tempestade-danificou-acervo-imperial-do-arquivo-publico-do-esta-
do-em-florianopolis/ 

https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2019/10/07/incendio-destroi-arquivos-de-galpao-usado-pela-prefeitura-de-marilia.ghtml
https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2019/10/07/incendio-destroi-arquivos-de-galpao-usado-pela-prefeitura-de-marilia.ghtml
http://www.aplateia.com.br/2019/10/05/secretario-nao-descarta-hipotese-de-incendio-criminoso-nos-arquivos-do-planejamento/
http://www.aplateia.com.br/2019/10/05/secretario-nao-descarta-hipotese-de-incendio-criminoso-nos-arquivos-do-planejamento/
https://www.hnt.com.br/cidades/apos-incendio-de-12-horas-defesa-civil-avalia-danos-em-arquivo-da-seduc/139786
https://www.hnt.com.br/cidades/apos-incendio-de-12-horas-defesa-civil-avalia-danos-em-arquivo-da-seduc/139786
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2019/08/05/interna_cidadesdf,775667/video-incendio-atinge-arquivo-da-primeira-escola-de-brasilia.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2019/08/05/interna_cidadesdf,775667/video-incendio-atinge-arquivo-da-primeira-escola-de-brasilia.shtml
https://www.blogdomadeira.com.br/2019/07/predio-da-prefeitura-de-virginia-pega-fogo-e-incendio-destroi-salas-e-arquivos/
https://www.blogdomadeira.com.br/2019/07/predio-da-prefeitura-de-virginia-pega-fogo-e-incendio-destroi-salas-e-arquivos/
https://portalcorreio.com.br/incendio-destroi-predio-do-arquivo-da-prefeitura-de-inga/
https://horahnoticia.com.br/sob-investigacao-incendio-destroi-arquivo-geral-de-subestacao-de-energia-na-regiao/
https://horahnoticia.com.br/sob-investigacao-incendio-destroi-arquivo-geral-de-subestacao-de-energia-na-regiao/
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1393943,incendio+na+secretaria+do+meio+ambiente+foi+queima+de+arquivo.aspx
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1393943,incendio+na+secretaria+do+meio+ambiente+foi+queima+de+arquivo.aspx
https://ndmais.com.br/noticias/tempestade-danificou-acervo-imperial-do-arquivo-publico-do-estado-em-florianopolis/
https://ndmais.com.br/noticias/tempestade-danificou-acervo-imperial-do-arquivo-publico-do-estado-em-florianopolis/
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A triste situação do rico Aquivo Público do Estado do Rio Grande do Norte
Tok de História 09/032018
https://tokdehistoria.com.br/2018/03/09/a-triste-situacao-do-rico-arquivo-publico-do-estado-do-
-rio-grande-do-norte/ 

Biblioteca e arquivos também foram destruídos no incêndio do Museu Nacional
Carta Capital 03/09/2018
https://biblioo.info/biblioteca-e-arquivos-tambem-foram-destruidos-no-incendio-do-museu-
nacional/ 

Arquivo de vídeo da PUC-GO atingido por incêndio
Diário de Goiás 13/02/2017
https://diariodegoias.com.br/arquivo-de-video-da-puc-go-atingido-por-incendio/?start=25695

Incêndio na Cinemateca destruiu cerca de 500 obras, diz coordenadora
G1.Globo.com 03/02/2016
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/02/incendio-na-cinemateca-destruiu-cerca-de-
-500-obras-diz-coordenadora.html

Incêndio atinge depósito de arquivos da Sefaz no bairro São Francisco - Manaus-AM
A Crítica 30/11/2016
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/incendio-atinge-deposito-de-arquivos-da-sefaz-
-no-bairro-sao-francisco

Incêndio destrói arquivos em Mercado Municipal de Ponta Grossa-PR
Diário dos Campos 27/10/2016
https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/incendio-destroi-arquivos-em-mercado-municipal-
-de-ponta-grossa

Incêndio destrói parte do arquivo público de Marabá - Pará
G1.com.br 20/05/2015
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2015/05/incendio-destroi-parte-do-arquivo-publico-de-mara-
ba-no-para.html 

Incêndio no arquivo do TJ foi causado por curto-circuito, aponta Politec – Cuiabá-MT
Gazeta Digital 12/03/2014
https://www.gazetadigital.com.br/editorias/cidades/incendio-no-arquivo-do-tj-foi-causado-por-cur-
to-circuito-aponta-politec/416051

Incêndio destrói prédio de entidade que preserva memória da internet
clippingprodeb.blogspot 06/11/2013
http://clippingprodeb.blogspot.com/2013/11/g1-incendio-destroi-predio-de-entidade.html  
 

https://tokdehistoria.com.br/2018/03/09/a-triste-situacao-do-rico-arquivo-publico-do-estado-do-rio-grande-do-norte/
https://tokdehistoria.com.br/2018/03/09/a-triste-situacao-do-rico-arquivo-publico-do-estado-do-rio-grande-do-norte/
https://biblioo.info/biblioteca-e-arquivos-tambem-foram-destruidos-no-incendio-do-museu-nacional/
https://biblioo.info/biblioteca-e-arquivos-tambem-foram-destruidos-no-incendio-do-museu-nacional/
https://diariodegoias.com.br/arquivo-de-video-da-puc-go-atingido-por-incendio/?start=25695
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/02/incendio-na-cinemateca-destruiu-cerca-de-500-obras-diz-coordenadora.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/02/incendio-na-cinemateca-destruiu-cerca-de-500-obras-diz-coordenadora.html
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/incendio-atinge-deposito-de-arquivos-da-sefaz-no-bairro-sao-francisco
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/incendio-atinge-deposito-de-arquivos-da-sefaz-no-bairro-sao-francisco
https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/incendio-destroi-arquivos-em-mercado-municipal-de-ponta-grossa
https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/incendio-destroi-arquivos-em-mercado-municipal-de-ponta-grossa
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2015/05/incendio-destroi-parte-do-arquivo-publico-de-maraba-no-para.html
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2015/05/incendio-destroi-parte-do-arquivo-publico-de-maraba-no-para.html
https://www.gazetadigital.com.br/editorias/cidades/incendio-no-arquivo-do-tj-foi-causado-por-curto-circuito-aponta-politec/416051
https://www.gazetadigital.com.br/editorias/cidades/incendio-no-arquivo-do-tj-foi-causado-por-curto-circuito-aponta-politec/416051
http://clippingprodeb.blogspot.com/2013/11/g1-incendio-destroi-predio-de-entidade.html
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Incêndio no arquivo do TJMT expõe sucateamento e fragilidade do Corpo de Bombeiros de Mato 
Grosso
Olhardireto 16/09/2013
https://www.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?id=339540&noticia=incendio-no-arquivo-do-
tjmt-expoe-sucateamento-e-fragilidade-do-corpo-de-bombeiros-de-mato-grosso 

Incêndio danifica acervo do Arquivo do Estado
O Estado de S. Paulo 11/03/2012
https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,incendio-danifica-acervo-do-arquivo-do-estado-
-imp-,846794 

Arquivo do Estado recupera documentos de São Luiz do Paraitinga
Governo do Estado de SP 07/04/2010
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/assets/clipping/anexo/37_S_Luiz_Paraitinga_SOS_Arqui-
vos_22jan2010.pdf 

Incêndio destrói arquivo do Detran em meio a investigação da máfia da multa 
Folha de S. Paulo 19/11/1999
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1911199902.htm 

https://www.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?id=339540&noticia=incendio-no-arquivo-do-tjmt-expoe-sucateamento-e-fragilidade-do-corpo-de-bombeiros-de-mato-grosso
https://www.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?id=339540&noticia=incendio-no-arquivo-do-tjmt-expoe-sucateamento-e-fragilidade-do-corpo-de-bombeiros-de-mato-grosso
https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,incendio-danifica-acervo-do-arquivo-do-estado-imp-,846794
https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,incendio-danifica-acervo-do-arquivo-do-estado-imp-,846794
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/assets/clipping/anexo/37_S_Luiz_Paraitinga_SOS_Arquivos_22jan2010.pdf
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/assets/clipping/anexo/37_S_Luiz_Paraitinga_SOS_Arquivos_22jan2010.pdf
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1911199902.htm
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O GERENCIAMENTO DE RISCOS É UM PROCESSO CONTÍNUO E TEM QUE 
CONSTAR ENTRE AS PRIORIDADES INSTITUCIONAIS

Entrevista com o especialista José Luiz Pedersoli Jr.1 

Formação e trajetória profissional 
 
Sou mineiro de Belo Horizonte, formado em Química pela Universidade Federal de Minas Gerais. Fiz 
Mestrado na Universidade de Helsinque (Finlândia) em Química de Polímeros, com ênfase em celulose e 
aplicação na área de patrimônio cultural. Minha formação acadêmica foi dedicada aos materiais celulósicos 
e sua conservação em acervos em papel, o que constituiu também a primeira parte de minha carreira. Após 
o Mestrado, passei um tempo no Brasil e fui para a Holanda, onde trabalhei entre 1997 e 2003 como cien-
tista da conservação no Instituto Holandês do Patrimônio Cultural, na área de pesquisa aplicada aos bens 
culturais (papel) em museus, arquivos e bibliotecas. Este trabalho envolveu o desenvolvimento de análises 
miniaturizadas e não destrutivas, metodologias de diagnóstico e novos tratamentos de conservação.
 
Em seguida, entre 2005 e 2008, trabalhei no ICCROM2, organização intergovernamental que serve a 137 
Países Membros, inclusive o Brasil. Meu trabalho lá também foi na capacidade de cientista da conservação.  
Nesse período no ICCROM, comecei a me dedicar à gestão de riscos para o patrimônio cultural. 

Em 2008, por motivos pessoais, retornei ao Brasil e trabalhei como consultor independente por dez anos, 
até 2018. Tive a oportunidade de colaborar em vários projetos com instituições nacionais e internacionais, 
principalmente na área de gestão de riscos ao patrimônio. Em agosto de 2018, voltei a trabalhar no ICCROM 
(Roma, Itália), inicialmente como gestor de projetos na área de conservação de coleções. Desde o início de 
2020, assumi também a gestão da nova unidade de planejamento estratégico do ICCROM.

Sobre o ICCROM
 
RA: Fale um pouco sobre o ICCROM e sua a ação aqui na América Latina.

LP: O ICCROM foi fundado pela UNESCO em 1956 e começou a funcionar efetivamente em 
1959; já são mais de 60 anos! Como já dito, trata-se de uma instituição intergovernamental 
cuja missão é promover mundialmente a conservação de todas as formas de patrimônio cul-
tural, para o benefício de todas as pessoas. Ao longo dos anos, o ICCROM organizou uma série 
de programas regionais de capacitação na América Latina e Caribe, sempre em parceria com 
instituições locais. No final da década de 90 e início dos anos 2000, um dos focos de atuação 

foi na área de acervos em papel e arquivos. Esse programa foi fortemente consolidado no Chile, país que par-
ticipou com grande comprometimento de suas instituições nacionais. Houve cursos de capacitação também 
no Brasil, voltados a aprimorar técnicas e conhecimentos, assim como sensibilizar profissionais e dirigentes 
do setor quanto à importância da preservação dos acervos arquivísticos. Houve também iniciativas regionais 
voltadas à área de gestão de riscos. Encontra-se em curso uma nova atividade prospectiva para a região, lan-
çada em 2020, enfocando temas de gestão do patrimônio, gestão de riscos de desastres e conservação de arte 
contemporânea. Estamos consolidando parcerias e levantando recursos, com a proposta de continuar a de-
senvolver capacidades regionais. Diferentemente da África, contudo, a mobilização de recursos para projetos 
na América Latina e Caribe não tem sido muito fácil no momento. Felizmente, contamos com a presença de 
representantes latino-americanas, espanhola e portuguesa no Conselho do ICCROM, que têm apoiado junto 
a seus respectivos governos e redes de contato para podermos avançar.

1 Realizada em 12 de agosto de 2020, por rede web, com a presença de Marcelo Chaves, Milton Vedoato, Solange Moraes e Glaice 
Machado. Transcrição: Márcio Amêndola de Oliveira – Executivo Público. Todos do Apesp.
2 ICCROM - International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (Centro Internacional de 
Estudos para a Conservação e Restauro de Bens Culturais. Ver também: https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_Internacional_de_
Estudos_para_a_Conserva%C3%A7%C3%A3o_e_Restauro_de_Bens_Culturais, www.iccrom.org e ainda: https://www.iccrom.org/
sites/default/files/2018-01/guia_de_gestao_de_riscos_pt.pdf

https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_Internacional_de_Estudos_para_a_Conservação_e_Restauro_de_Bens_Culturais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_Internacional_de_Estudos_para_a_Conservação_e_Restauro_de_Bens_Culturais
http://www.iccrom.org
https://www.iccrom.org/sites/default/files/2018-01/guia_de_gestao_de_riscos_pt.pdf
https://www.iccrom.org/sites/default/files/2018-01/guia_de_gestao_de_riscos_pt.pdf
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Sinistros mais graves ocorrem quando não há medidas de prevenção e boa 
capacidade de resposta

RA: Alguns estudos têm apontado o aumento significativo de sinistros em instituições de custódia 
de patrimônio cultural no Brasil e no mundo. O que você pode falar a respeito?

LP: Aumento em números absolutos, entendo que é fato. Porém, creio que isso é pro-
porcional à proliferação de instituições patrimoniais e à maior quantidade de informação 
disponível. Obviamente, há outros fatores, tais como o envelhecimento das edificações, 
que aumentam o risco na medida em que os sistemas de barreiras (telhado, etc.) e o sis-
tema elétrico começam a falhar e não necessariamente recebem manutenção preventiva 
adequada. Obviamente, com as mudanças climáticas, temos observado eventos adversos 

mais frequentes e severos, incluindo tempestades, furacões, 
inundações e incêndios florestais. Recordo-me do tornado que 
danificou severamente o Museu de São Miguel das Missões 
(RS) em 2016. Além disso, a população crescente fica cada vez 
mais exposta e vulnerável a tais fenômenos, aumentando pro-
porcionalmente a incidência de desastres geo-hidrológicos e 
afins. É importante lembrar, contudo, que os sinistros sempre 
existiram ao longo da história. Há vários exemplos de grandes 
incêndios, terremotos, erupções vulcânicas, inundações, guer-
ras e outros afetando várias cidades e países ao redor do mun-
do. De qualquer forma, gostaria de ver mais de perto esses 
estudos e suas fontes de dados, para compreender melhor a 
origem de tal aumento.

Um aspecto determinante para a ocorrência (ou não) de sinis-
tros diz respeito ao nível de preparação e à capacidade respos-
ta de instituições, cidades e países ante aos diferentes tipos de 
eventos potencialmente desastrosos. Sinistros mais graves normalmente ocorrem quando não há medidas 
de prevenção e boa capacidade de resposta, ou seja, quando a vulnerabilidade é maior. 

É fundamental reforçar a importância de ações preventivas eficazes por parte das autoridades competen-
tes e dos gestores. No caso da exposição de duas instituições similares a uma mesma ameaça, aquela que 
estiver menos preparada certamente sofrerá um sinistro de maiores proporções, enquanto a outra prova-
velmente logrará evitar um desastre.

Equipamentos eletroeletrônicos e os riscos em infraestrutura inadequada  

RA: Você acha que a intensificação da introdução e uso de equipamentos eletroeletrônicos nas 
instituições também são vetores desse aumento absoluto de sinistros?

LP: Sim, trazer equipamentos eletroeletrônicos para o interior das instituições é um fator 
que aumenta o risco de incêndio. É importante levar em consideração o quanto a insti-
tuição está preparada (ou não) para mitigar esse risco. Primeiro, se está consciente disso; 
o fato de sobrecarregar a rede elétrica do edifício é um fator que aumenta o risco de in-
cêndio. Além da prevenção, cabe também verificar se a instituição está preparada para 
responder em caso de um princípio de incêndio. Muitas vezes há extintores portáteis, mas 

o pessoal não está devidamente capacitado para usá-los; não há brigadistas, não há dispositivos corta-fogo 
nem equipamentos de supressão automática. O problema não é o fato em si de se trazer recursos eletroele-
trônicos para dentro da instituição, pois há vários benefícios e ganhos em termos de eficácia, acessibilidade, 
interatividade e visibilidade. O problema é a combinação dessa decisão com uma possível infra-estrutura 
elétrica inadequada ou insuficiente da edificação para absorver esses novos componentes (por exemplo, 
durante exposições temporárias), o que acarreta um aumento do risco de incêndio por sobrecarga da rede. 

É importante também destacar o erro humano associado à instalação e/ou uso indevido dos equipamentos 

É fundamental reforçar a 
importância de ações preventivas 

eficazes por parte das 
autoridades competentes e dos 
gestores. No caso da exposição 
de duas instituições similares 
a uma mesma ameaça, aquela 
que estiver menos preparada 

certamente sofrerá um sinistro 
de maiores proporções, enquanto 

a outra provavelmente logrará 
evitar um desastre.
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eletroeletrônicos. É comum vermos ‘gambiarras’ ou instalações elétricas realizadas com pouca atenção ao 
risco de incêndio. Há vários casos em que o sinistro aconteceu por esse motivo. No caso do Museu Nacional, 
por exemplo, segundo os meios de comunicação, a perícia indicou que “foi identificada falha na instalação 
do sistema de ar condicionado do auditório [onde teve início o incêndio]. Um dos três equipamentos não 
possuía aterramento externo e não havia disjuntor individualizado para cada um dos três aparelhos”. Disse 
também que a instalação do aparelho “não estava seguindo a recomendação do fabricante”.
 
 
Na ausência de estatísticas, o Apesp poderia protagonizar um levantamento sobre 
sinistros em arquivos brasileiros

RA: Parece não haver estatísticas realistas sobre a incidência de sinistros em instituições de custó-
dia de patrimônio cultural. Há subnotificação, até porque os gestores não querem ser expostos. O 
que fazer sem informações seguras?

LP: Continuando com os incêndios, conheço uma única publicação que apresenta estatís-
ticas nacionais de sinistros em Bibliotecas no Canadá e nos Estados Unidos. No caso dos 
arquivos, desconheço tais fontes e fica aqui a sugestão para o Arquivo Público do Estado 
encabeçar um levantamento nas instituições arquivísticas brasileiras. 

Recentemente, fiz a mesma sugestão para a Biblioteca Nacional realizar um estudo similar 
junto às bibliotecas brasileiras, que futuramente pode ser expandido para a América Latina, objetivando 
levantar estatísticas de ocorrência de eventos passados que afetaram negativamente os acervos: roubos, 
inundações, incêndios, infestações, extravios, etc. Trata-se de utilizar a “memória institucional”, ou seja, 
informações, registros e conhecimentos de servidores que estão há mais tempo na instituição (por exem-
plo, com dez, vinte anos de casa) para fazer esse tipo de levantamento: “Nos últimos 10/20 anos, quantos 
eventos de cada tipo ocorreram”?; e depois agregar os dados de todas as instituições que participaram. 
Isso resultaria, seguramente, nas melhores estatísticas nacionais existentes para sinistros em arquivos e 
bibliotecas. Digo isso por experiência própria no campo dos museus, onde realizei exatamente esse tipo 
de levantamento junto ao IBRAM3 em 2013-14. Desde então, utilizo rigorosamente as estatísticas geradas 
nesse estudo ao fazer análise de riscos para museus no Brasil.

RA: Mas, as instituições não fazem registros dessas ocorrências, normalmente. Além disso, ha-
veria abertura para uma enquete? Teríamos que nos contentar com os silêncios e confiar nos 
depoimentos.

LP: De fato, normalmente não há registros escritos sistemáticos. Assim, como me-
lhor aproximação, temos que confiar nos depoimentos e cruzar informações. É uma 
limitação depender apenas da “memória institucional”, mas trata-se da melhor fon-
te de dados e informação atualmente disponível.

Essa quantificação da frequência média de ocorrência de sinistros é importante para a ava-
liação de riscos, mas é preciso também levantar informações referentes ao impacto dos mesmos sobre 
as coleções. Por exemplo, quantos foram os objetos infestados? Qual foi o grau de dano, de perda nesses 
objetos? Foi perda total ou parcial? Cruzando frequência com severidade, conseguimos dimensionar o ris-
co, que é a combinação dessas duas variáveis. Podemos, por um lado, ter eventos muito frequentes que 
danificam pouco. Por outro lado, há eventos mais raros (como incêndios de grandes proporções), mas que 
causam perda total do acervo.

É possível e oportuno fazer essa pesquisa mantendo anônima a fonte. Muitas vezes, a instituição não quer 
assumir que “aqui no nosso arquivo pegou fogo”. Então, pode-se fazer o questionário anônimo, é uma 
boa opção. Lembro-me que, alguns anos atrás na Holanda, tentou-se fazer algo assim, mas requerendo a 
identificação da instituição que sofreu o sinistro. Obviamente, houve grande resistência, o que é natural. 
Especialmente se o problema aconteceu em gestões anteriores, o gestor atual muito provavelmente não vai 
querer assumir. Trazendo para o campo dos arquivos, sinistros afetando acervos digitais devem ser incluídos 

3 IBRAM – Instituto Brasileiro de Museus (site: https://www.museus.gov.br/)

https://www.museus.gov.br/
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nesse levantamento para termos uma visão global - acervos físicos e digitais. Lembrando que os riscos para 
acervos digitais constituem um universo ainda pouco conhecido para as instituições do Brasil.

Importância de capacitação e treinamento

RA: Em geral, as instituições de arquivo não contam com políticas de gerenciamento de riscos e os 
funcionários não são treinados para isto.

LP: O treinamento de toda a equipe é essencial. Tomemos o exemplo das reformas pre-
diais em instituições patrimoniais, que tipicamente envolvem a execução de obras por 
pessoas que não são funcionários, que não estão familiarizados com os acervos, com as 
rotinas, com os cuidados necessários. Essas 
situações normalmente trazem problemas 
de contaminação de acervos por material 

particulado, aumento do risco de incêndio por utilização de 
equipamentos com fontes de calor ou chama aberta (ma-
çaricos, soldas, etc.), circulação de pessoas em áreas que 
podem facilitar a entrada a entrada de pragas ou crimino-
sos, etc.

Assim, é essencial capacitar a equipe, independentemen-
te de estar ou não diretamente envolvida na obra. É uma 
medida essencial; mas capacitar nesse sentido, de estar 
ciente do universo de perigos para o acervo, não somente 
nas áreas de guarda, mas também em todo o prédio, no 
seu entorno, quanto aos elementos naturais e os antropo-
gênicos; estar preparado para prevenir cada um dos perigos 
existentes, além de estar capacitado para, no caso de início 
de algum processo ou evento que possa danificar ou levar à perda do acervo, responder de forma 
rápida e eficaz. 

Outros casos típicos incluem os extintores de incêndio, que apesar de normalmente estarem disponí-
veis, muita gente não sabe ou não consegue usar; os casos de vazamentos hidráulicos em que ninguém 
sabe onde está localizado o registro geral. São várias as áreas de capacitação. No caso das pragas, por 
exemplo, como a equipe pode detectar a sua presença nos acervos? Qual é a possível causa da infesta-
ção? Quais são as possíveis rotas? Quais as medidas de resposta mais apropriadas? Tudo isso faz parte 
da capacitação. É importante também instruir sobre o correto manuseio e acondicionamento dos 
documentos, além de todos os demais aspectos que constituem fatores de risco. O que quero dizer é 
que a capacitação não deve enfocar apenas alguns tipos de riscos; isso não é suficiente. É importante 
fazer a capacitação de forma abrangente. Por exemplo, já vi muitas instituições superespecializadas 
em mitigar alguns tipos de riscos relacionados ao controle climático e à parte de acondicionamento 
dos acervos, mas cuja parte de prevenção e preparação de resposta ante outros perigos, tais como o 
incêndio, um vazamento hidráulico, ou uma tentativa de roubo à mão armada praticamente inexiste. 
Conheço um caso onde, diante de uma situação de chuva torrencial com infiltração de grandes volu-
mes de água escorrendo pelas paredes do museu onde estavam expostas pinturas, desenhos e outras 
obras gráficas de diferentes tipologias, o pessoal (altamente qualificado) da área de conservação e 
curadoria teve certa dificuldade em reagir rapidamente para evitar/minimizar danos às obras. Nunca 
tendo vivenciado ou se preparado, através de simulações, para tal cenário, ficaram na dúvida sobre 
como exatamente responder, que obras remover primeiro, para onde levá-las, etc. Por outro lado, o 
pessoal terceirizado da segurança, sem nenhum conhecimento de conservação, mas treinado para res-
ponder em situações dessa natureza, rapidamente começaram a retirar as obras da parede e entregá-
-las ao pessoal da conservação, proporcionando uma resposta mais rápida e eficaz.
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RA: Significa que se necessita do envolvimento de todos os funcionários...

 
LP: Todo mundo, todos os funcionários têm um papel muito importante a ser exercido e 
devem ser devidamente capacitados para tal, desde a direção até o pessoal de limpeza, da 
segurança, da manutenção predial, todo mundo. A instituição deve ser tratada como um 
sistema.
 

 

Fenômeno da terceirização

RA: No mercado dos conservadores e restauradores não há uma profissão regularizada, há poucos 
lugares formando, e nos últimos anos, e pouca contratação desses profissionais até por parte do 
Estado; não há mais concursos, parece que o caminho da conservação está indo para a terceiriza-
ção. O conservador será um profissional autônomo contratado? Ele não terá vínculo com a institui-
ção? Se isso realmente for o caminho que a nossa profissão está seguindo, continuar sendo esse da 
terceirização, você acha que vai ter como a gente montar 
um programa de gestão de riscos nas instituições?

LP: Primeiramente, entendo que essa é 
uma realidade em vários outros países. Na 
Alemanha, por exemplo, a terceirização co-
meçou a crescer há mais de duas décadas; 
aqui na Itália, hoje, muitos dos projetos de 

conservação-restauração são terceirizados; os conservadores 
são profissionais independentes. Grande parte das instituições 
não possui uma equipe própria de conservadores, estes são 
terceirizados. É complicado, exatamente pela falta de continui-
dade e sustentabilidade nesse modelo. Especialmente, a pre-
servação, os programas de preservação, de gestão de riscos, 
são atividades contínuas, não são projetos finitos que você 
executa, conclui e espera o próximo. Temos um desafio, na 
medida em que se esvaziam as instituições dos profissionais 
que podem fazer isso. Fica mais difícil preservar, é óbvio. 
 
Conforme observado em outros países, a realidade econômica é um fator determinante.  Os profissionais 
de conservação-restauração tiveram que se adequar, capacitando-se para desenvolver propostas de proje-
to competitivas e participando de licitações com critérios de seleção, acreditação, custeio, etc. Penso que 
tal situação implica uma perda para as instituições e os acervos culturais, pois as ações de preservação e 
gestão de riscos são contínuas e, portanto, requerem a presença permanente de uma equipe capacitada. 
Sem isso, aumentam-se os riscos. É complicado. 

Preparar o profissional de amanhã e ser proativo

Nosso foco, de maneira geral, deve ser na preparação dos profissionais de amanhã. Sempre que tivermos 
a oportunidade, devemos tentar influenciar positivamente e colaborar com os formadores, no sentido de 
aprimorar continuamente os currículos, inclusive em nível de estágios. Investir e sensibilizar as instituições 
patrimoniais e aquelas de ensino a dedicarem especial atenção aos profissionais de conservação-restau-
ração em fase de formação, que vão assumir todas essas responsabilidades para com os acervos e seus 
públicos no futuro. Entendo ser um aspecto essencial. 

Precisamos também ser mais proativos. Sabemos que a situação é complicada; há os elementos econô-
micos e políticos, inevitáveis. Por outro lado, as instituições e os profissionais do setor poderiam se es-
forçar mais no sentido de trabalhar de forma mais integrada, rompendo os vários “silos” profissionais, 
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institucionais e setoriais existentes, melhorando a comunicação de riscos e colaborando mais efetivamente 
para a salvaguarda e acessibilidade dos nossos acervos ao longo do tempo. 

É preciso também sensibilizar continuamente a sociedade quanto à importância e os valores dos acervos 
culturais. Quanto mais a sociedade estiver consciente dos valores dos acervos do Arquivo Estadual e da im-
portância de mantê-los em bom estado e acessíveis, maior será a atenção positiva por parte de diferentes 
segmentos e, com isso, esperamos também uma maior dedicação por parte das autoridades responsáveis, 
lembrando que há o desafio da continuidade das ações de preservação quando das mudanças de mandato. 
O objetivo comum das instituições patrimoniais é a preservação dos acervos, deixando-os disponíveis e em 
bom estado para a sociedade ao longo do tempo. Nesse sentido, a formação profissional e adoção sistemá-
tica do gerenciamento de riscos, para mim, é o caminho a seguir, apesar de todas as dificuldades.

Sobre apuração dos sinistros: o sistema é frágil

RA: Como é a apuração dos casos de sinistros, especialmente aqueles mais conhecidos? Você acha que 
há consequências? Há o acompanhamento, abre-se um processo, mas isso tem sido divulgado para que 
não aconteça mais e seja socializado? Os conhecimentos sobre as causas, os laudos periciais, como isso é 
compartilhado? Não seria uma parte importante? Como é que você vê essa questão da investigação, dos 
resultados dela, e como isso chega às instituições, como, por exemplo, o IBRAM, e o ICCROM?

LP: Falarei um pouco mais sobre o universo brasileiro, pois não possuo conhecimento su-
ficiente sobre os outros países. Acho fundamental que as causas dos sinistros sejam devi-
damente apuradas, mesmo se houver consequências legais. Do meu ponto de vista, tais 
consequências deveriam ser sistematicamente aplicadas. Isso muitas vezes não ocorre. O 
que se vê normalmente, no caso de sinistros que ganham as mídias (como o incêndio do 
Museu Nacional), é um aumento expressivo, mas de curta duração da percepção do risco. 

Em outras palavras, as autoridades e a população imediatamente passam a se preocupar mais com o risco 
e tentar fazer algo a respeito, mas em pouco tempo isso tende a perder força e a situação volta ao que era 
anteriormente. Vemos ações e obras emergenciais de recuperação dos danos e perdas sofridos no sinistro, 
há investimentos e promessas, mas as medidas preventivas fundamentais para se evitar ou minimizar a 
recorrência do sinistro afetando acervos culturais brasileiros não são adotadas de forma sustentável. Tenho 
visto isso de forma recorrente.

Após o incêndio do Museu Nacional, o Ministério Público Federal expediu recomendações ao Instituto 
Brasileiro de Museus para verificar a existência de planos de gerenciamento de riscos, prevenção e combate 
a incêndios e situações de pânico, e de autos de vistorias do Corpo de Bombeiros. Segundo o MPF (outubro 
de 2018), “as informações repassadas pelo IBRAM mostram que, das 30 instituições, apenas uma possui 
alvará de funcionamento com validade”. Ainda, “o balanço constatou também que oito instituições não têm 
planos para prevenir incêndio e situações de pânico. Outras nove possuem projeto, mas ainda aguardam 
vistoria dos Bombeiros ou recursos financeiros para as obras. Há ainda oito projetos em fase de elaboração. 
Vinte museus - ou 2/3 do total - alegam falta de recursos para executar os projetos de prevenção de incên-
dio e pânico”. Trata-se de um dilema (com implicações legais) para os gestores e autoridades responsáveis, 
que devem optar entre fechar as instituições e privar o público do acesso aos acervos até a adequação, ou 
aceitar um risco de incêndio de grande (por vezes, enorme) magnitude. Normalmente a decisão tem sido 
a de aceitar o risco, possivelmente pela falta de conscientização e aplicação sistemática das consequên-
cias legais. As condições normalmente são precárias, os recursos são poucos, e há pressão por manter as 
instituições abertas ao público. O sistema como um todo é frágil, com um setor (Cultura) que, apesar da 
absoluta dedicação e capacidade de seus profissionais, enfrenta grandes desafios devido à insuficiência de 
recursos, vontade política e continuidade.

Voltando à apuração do incêndio do Museu Nacional, os meios de comunicação recentemente informaram 
que “a Polícia Federal concluiu nesta segunda-feira (6/7/2020) o inquérito do incêndio no Museu Nacional e 
descartou ‘conduta omissa’ por parte dos gestores do espaço”. [...] “Segundo a investigação, em agosto de 
2015, o Corpo de Bombeiros esteve no prédio para fazer uma fiscalização, que acabou não sendo concluída. 
O oficial dos bombeiros, que não terminou a inspeção, acabou sendo punido administrativamente. Após a 
fiscalização, o reitor da UFRJ e a diretora do Museu Nacional entraram em contato com o BNDES para fazer 
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a revitalização e adequação do prédio ao Código de Segurança contra Incêndio e Pânico. O contrato foi as-
sinado em junho de 2018, porém o valor não foi desembolsado antes da ocorrência do sinistro. Com base 
nas provas reunidas, a PF não caracterizou a conduta dos gestores como omissa, já que, apesar das obras 
de restauração não terem começado na época do incêndio, a verba para a reforma do prédio já havia sido 
definida meses antes”.

O aspecto pedagógico da apuração e divulgação

RA: Mas, extrapolando as consequências legais, a socialização desse conhecimento adquirido com a investi-
gação, e como isso vai impactar, por exemplo, nas universidades e também na gestão pública, ou seja, não 
circula, parece que aquela coisa fica restrita ao fato policial. Isso não é dramático, Pedersoli?

LP: Concordo, mas é um tema complexo e delicado. Em muitos casos pode haver aspec-
tos da investigação que são sigilosos; por outro lado, pode haver resistência por parte da 
própria instituição que sofreu o sinistro em socializar as causas do mesmo, que muitas ve-
zes podem estar associadas a falhas de infra-estrutura, manutenção e/ou procedimentos. 
As lições aprendidas em cada sinistro deveriam ser amplamente compartidas. Os sinistros 
oferecem também a possibilidade para a realização de pesquisas no âmbito acadêmico 

voltadas à prevenção, resposta e recuperação. Infelizmente, ainda não vemos isso acontecer de forma sis-
temática. É uma oportunidade perdida; perdemos o acervo e a oportunidade de aprender com o sinistro e 
compartilhar esse aprendizado, o que é uma pena.

Acho também que essa temática deveria entrar nos currículos acadêmicos / universitários dos cursos de 
gestão e conservação-restauração do patrimônio cultural. Não sei exatamente em que extensão a gestão 
de riscos existe hoje nos nossos currículos de arquivologia, biblioteconomia, museologia ou conservação. 
Um colega do IBRAM, que também está envolvido com a formação universitária na área de museologia, 
demonstrou interesse em criar uma disciplina exclusiva de Gerenciamento de Riscos para o patrimônio 
cultural após o sinistro do Museu Nacional e tendo em vista as discussões realizadas na ocasião. Com esse 
tipo de iniciativa em todos os cursos do setor, poderemos contribuir de forma continuada e “na raiz”, na 
formação dos profissionais de amanhã que farão o trabalho que vocês fazem hoje. Com isso, eles já virão 
devidamente (técnica e psicologicamente) preparados para lidar com a prevenção e resposta a sinistros de 
diferentes tipos, em vez de serem forçados a “aprender” no momento em que ocorre o sinistro.

 
Importância da institucionalização da política de gestão de riscos e a necessidade 
de definição de prioridades

RA: Como você vê essa relação entre a ocorrência do sinistro e a pouca preocupação dos gestores, o baixo 
investimento governamental nessa área de cultura, inclusive quando surge uma crise a cultura é a primeira 
a receber cortes. O que você falaria para os leitores da Revista, dessa questão do sinistro e investimento?

LP: É uma pena que a percepção de certos gestores seja essa em relação aos nossos acer-
vos. Contudo, em vez de lamentarmos - Ah, não temos dinheiro, não há recursos, deverí-
amos tentar ser mais proativos e dizer - O que pode ser feito para mudar isso? Por que a 
Cultura e os acervos têm baixa prioridade junto às autoridades?

Entendo que os profissionais que trabalham diretamente com a preservação dos acervos 
têm um papel essencial a desempenhar junto aos gestores e autoridades competentes, no sentido de de-
monstrar e comunicar clara e sistematicamente o valor dos acervos e sua importância para a sociedade. 
Podemos, de alguma forma, associar a preservação dos acervos aos votos nas eleições? Como o Arquivo do 
Estado pode fortalecer a mensagem de que seus acervos são essenciais para garantir direitos de cidadania, 
e para conhecermos a história de São Paulo? Como podemos reforçar essa mensagem? Por vezes tenho a 
impressão que poderíamos ser menos passivos e ter um papel mais decisivo.

Penso que há um certo nível de desinformação do público e de certas autoridades no tocante aos acer-
vos, à sua importância e às necessidades específicas para sua preservação. Há um ‘gap’, uma falha de 
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comunicação e entendimento. É importante conscientizar e sensibilizar tanto as autoridades quanto a po-
pulação. A mobilização da sociedade é essencial para a obtenção do apoio político.

Há também o problema da continuidade, visto que as gestões públicas normalmente duram 4 anos. Muitas 
vezes, um determinado gestor adota uma política e o próximo já não quer dar continuidade à mesma. 
Assim, é importante institucionalizar o processo para que a adoção da gestão de riscos para os acervos seja 
algo contínuo e independente de quem está à frente da gestão. O objetivo comum das instituições deten-
toras e responsáveis por acervos é garantir que os mesmos estejam em boas condições e disponíveis para 
a sociedade pelo maior tempo possível, mesmo sabendo que nada vai durar para sempre. A ferramenta de 
gestão de riscos vai nos permitir alcançar esse objetivo, fazendo o uso mais eficaz possível dos recursos dis-
poníveis. Sabemos que esses recursos são limitados e há várias ameaças para os acervos. Como estabelecer 
as prioridades? Observo que, muitas vezes, há grandes esforços e investimentos por parte das instituições 
voltados à redução de determinados riscos de baixa ou mode-
rada magnitude, ou seja, não prioritários para os acervos (por 
exemplo, o risco de contaminação de documentos - cuja acidez 
do papel já é significativa -  decorrente de seu armazenamento 
em caixas-arquivo confeccionadas em cartão ácido). Enquanto 
isso, riscos de elevada magnitude (como o incêndio) são negli-
genciados ou ignorados. As razões para tal são diversas, mas 
estão tipicamente associadas a uma equivocada percepção de 
riscos. Podem resultar, por exemplo, da formação profissional 
(disciplinas contempladas ou ausentes nos currículos) ou do 
próprio histórico da instituição. Em todos os casos, resulta que 
inexiste uma visão abrangente dos riscos que afligem o acervo, 
assim como critérios robustos de priorização para decidir que 
medidas são mais eficazes para proteger o acervo e garantir 
sua acessibilidade no longo prazo, inclusive em termos da relação custo-benefício. As decisões são tomadas 
com muito “achismo”, na preferência de cada um, ou segundo a bagagem que o profissional tem.

Nesse universo de múltiplos riscos e recursos limitados para a preservação dos acervos, é essencial priorizar 
para podermos alcançar nosso objetivo comum da melhor forma possível. O gerenciamento abrangente 
dos riscos é a ferramenta a ser utilizada para tal, sem sombra de dúvidas. Isso deve envolver toda a equipe 
da instituição e parceiros externos (p.ex., Corpo de Bombeiros, Polícia, Defesa Civil, Universidades, patroci-
nadores), numa abordagem sistêmica. Convidemos todos a conhecer bem a instituição e seus acervos. Por 
exemplo, no caso do Corpo de Bombeiros, é fundamental para a preparação do combate ao incêndio que 
eles façam visitas prévias à instituição, conheçam bem as rotas de acesso, estejam sensibilizados quanto à 
importância do acervo, aos itens prioritários para salvamento, etc. Nessas visitas prévias, pode-se consultar 
sobre a possibilidade de utilização de névoa em vez do jato d’água padrão, o que reduz expressivamente a 
possibilidade de danos ao acervo durante o combate ao fogo. Há um universo de partes interessadas e de 
atores que devem ser identificados e  envolvidos no processo de gestão de riscos.

Além disso, deve haver também o compromisso institucional para a adoção sustentável da ferramenta de 
Gerenciamento de Riscos. Já participei de projetos em que não houve continuidade, ou seja, o relatório 
de avaliação de riscos para os acervos, com sua priorização e propostas de medidas de mitigação foi parar 
numa gaveta, sem nunca ser colocado em prática. Não adiantou nada. Essas iniciativas devem ser sustentá-
veis e, para isso, é essencial que haja um comprometimento da direção, que se crie uma equipe de gestão 
de riscos e se institucionalize a metodologia no processo de planejamento e orçamento da instituição. 
Como já dito antes, o gerenciamento de riscos é um processo contínuo; fazemos a análise, mitigamos, mo-
nitoramos continuadamente os riscos residuais e aqueles emergentes. Se não for feito desta forma, é muito 
provável que os recursos investidos serão desperdiçados.

Isso requer uma mudança na cultura institucional, o que normalmente apresenta grande inércia. Realizar 
mudanças na cultura da organização é difícil. Por isso, voltando à discussão anterior, é importante que haja 
implicações legais em caso de negligência resultando em impactos negativos sobre os acervos. Há também 
todo um trabalho de sensibilização a ser feito em todos os níveis, envolvendo toda a equipe da instituição 
e seu público, assim como as autoridades competentes. É fundamental que todos estejam cientes do im-
pacto sofrido pela sociedade em caso de perdas nos acervos. Além da sensibilização, é também essencial 
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capacitar a equipe para participar ativamente no processo de gestão de riscos. Por exemplo, funcionários da 
limpeza que sabem reconhecer e reagir a indícios de infestação nas áreas de acervo, princípios de incêndio, 
comportamentos suspeitos, etc. Todos têm papel importante a desempenhar. O ideal é que haja resolução 
em nível institucional, e preferivelmente que se institucionalize o processo. Isso é essencial.

A ferramenta, a metodologia, é um recurso técnico. Ela não toma decisões pela instituição. Ela permite 
informar decisões fornecendo dados concretos e bem estruturados, quantificando-se a incerteza existen-
te, para que se possa compreender melhor, priorizar e comunicar efetivamente os riscos a quem toma as 
decisões na instituição. Cabe lembrar que uma parte importantíssima da gestão de riscos é dedicada à 
comunicação do risco. É fundamental que sejamos capazes de descrever cada risco de forma coesa e clara, 
preferencialmente com apoio de documentação visual / fotográfica (ilustrando o risco na instituição e os 
efeitos de sinistros passados sobre acervos em situações similares), mostrando efetivamente o impacto 
esperado sobre o acervo e suas implicações diretas e indiretas, caso nenhuma medida seja tomada para 
modificar o risco.

 
Sobre tecnologias aplicadas à prevenção: há que se fazer o básico, não há soluções 
tecnológicas milagrosas

RA: Como andam as pesquisas em termos de inovações no campo da preservação do patrimônio cultural 
com finalidade de se evitar riscos?

LP: É muito amplo isso. Se olharmos para o universo de riscos, temos os incêndios, as inun-
dações, a degradação química dos materiais, os agentes biológicos, os problemas de se-
gurança, os poluentes, etc., etc. Em maior ou menor escala, há pesquisas e inovações em 
todas essas áreas.

No caso dos acervos de papel de pasta de madeira com colagem ácida, material que cons-
titui a maioria dos documentos em nossos arquivos hoje, a degradação química (despolimerização da ce-
lulose deixando o papel quebradiço) é um dos maiores riscos, juntamente com os incêndios, tendo-se em 
vista as condições precárias de prevenção e resposta de muitas das nossas instituições responsáveis por tais 
acervos. Diferentemente do incêndio, contudo, a degradação química do suporte de papel é um processo 
silencioso, gradual e cumulativo. Mas, imagine nossos acervos daqui a cem ou duzentos anos - eles vão 
poder ser manuseados sem que haja danos ou perdas de partes dos documentos? Se o papel hoje já se en-
contra fragilizado, daqui a 100 ou 200 anos, utilizando modelos de cinética química, podemos esperar que 
praticamente todo o acervo terá problemas de acessibilidade e danos por manuseio. O que os arquivos es-
tão fazendo a esse respeito? A digitalização oferece uma opção para mitigar esse importante risco de perda 
de acesso à informação contida nos acervos. Obviamente, é necessário que seja bem planejada e executada 
para assegurar a qualidade e a sustentabilidade / preservação dos acervos digitais gerados no longo prazo. É 
preciso investir nisso e começar o planejamento já; do contrário estaremos aceitando um enorme risco de 
perda dos nossos acervos arquivísticos. Essa é uma área importante para seguir pesquisando a inovando no 
Brasil. Há outras alternativas para o problema da degradação química, que buscam reduzir a velocidade do 
processo a partir da desacidificação do papel e/ou do controle ambiental nas áreas de guarda. Em ambos os 
casos há pesquisas e inovações acontecendo. Por exemplo, cito um projeto financiado pela União Européia 
que objetiva o controle e o monitoramento microclimático no interior das caixas de acondicionamento dos 
documentos (https://www.apacheproject.eu/objectives/). A Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
consta do rol de 26 instituições parceiras deste projeto. Na área de incêndios, existem os sistemas de su-
pressão automática à base de gases limpos, mas essas tecnologias não são assim tão novas. Sua aplicação 
e adequação aos acervos culturais, contudo, merece ser investigada mais a fundo. Na área dos tratamentos 
de conservação-restauração, além das novas alternativas de desacidificação, atualmente não estou muito 
a par do que tem acontecido em termos de desinfestação (além da utilização da radiação gama) e outros 
aspectos da preservação. É um universo muito amplo a ser considerado. Há pesquisas com laser (remoção 
de sujidades e materiais estranhos), acelerador de partículas (análises de composição), nanomateriais (tra-
tamentos diversos) e outros, tudo voltado a aplicações na área da preservação do patrimônio.

Não obstante, em minha opinião, temos que ser pragmáticos se quisermos efetivamente proteger e preser-
var nossos acervos. Aqui cabe a seguinte reflexão: Quais são os maiores problemas dos acervos culturais no 

https://www.apacheproject.eu/objectives/
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Brasil? Muitas vezes eles se encontram no telhado, na segurança, ou no sistema elétrico do edifício. Deve 
haver umas 10 a 15 coisas básicas, que respondem por cerca de noventa por cento dos grandes riscos aos 
acervos. Dessa forma, não vejo necessariamente que o mais importante seja ter à disposição tecnologias de 
ponta, por vezes inacessíveis e/ou insustentáveis como solução. A proposta é cuidar primeiro dos requisitos 
básicos e ir melhorando e integrando inovações tecnológicas aos poucos, mas sempre de forma susten-
tável. A tendência é que essas tecnologias sejam paulatinamente absorvidas e utilizadas, como ocorrido 
com a radiação gama para desinfestação e os gases limpos para combate a incêndios. Isso obviamente traz 
benefícios. Penso, contudo, que o principal fator é mais humano do que o tecnológico. Apesar dos recursos 
tipicamente limitados, se a gestão for bem informada e se houver vontade política, conseguiremos melho-
rar significativamente a preservação dos nossos acervos. Obviamente, os avanços tecnológicos são bem-
-vindos e certamente vão ajudar, mas para mim a tecnologia não é a ‘bala de prata’. Enquanto aguardamos 
a chegada de novos avanços tecnológicos, devemos implementar todas as medidas básicas de preservação 
que já podem perfeitamente ser adotadas hoje, de forma sistemática, sustentável e bem orientada. Isso 
certamente reduzirá de maneira expressiva os riscos aos acervos e promoverá condições muito melhores 
para sua acessibilidade e fruição.

RA: Muito bem! Muitíssimo obrigado, Pedersoli.

LP: Agradeço muitíssimo o convite, foi ótimo. Gostaria de reforçar a ideia do levantamento estatístico enca-
beçado pelo Apesp; é uma iniciativa que vocês poderão executar de forma relativamente fácil e que seria 
muito útil para a comunidade arquivística brasileira.
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PERDA DE INFORMAÇÕES E DE BENS EM ARQUIVOS E INSTITUIÇÕES 
RESPONSÁVEIS POR GUARDA DO PATRIMÔNIO: SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO E O VIÉS DIGITAL

Vanderlei Batista dos Santos I Arquivista, mestre e doutor em Ciência da Informação pela Universidade de 
Brasília. Servidor da Câmara dos Deputados, onde é o atual Diretor da Coordenação de Arquivos da Câmara 
dos Deputados. É docente em cursos de pós-graduação em Ciência da Informação, consultor em projetos de 
gestão de documentos e informação. Componente da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conse-
lho Nacional de Arquivos (2002-2020). Autor dos livros Gestão de documentos eletrônicos: uma visão arquivís-
tica, Gestión de Documentos Electrónicos: una visión archivística; Gerenciamento eletrônico de documentos 
arquivísticos; A Arquivística como disciplina científica: princípios, objetivos e objetos; organizador e um dos 
autores do livro Arquivística: temas contemporâneos, e ainda de vários artigos técnicos arquivísticos.

As tecnologias que uma sociedade usa para registrar, armazenar e compartilhar 
informações, terão um papel crucial na determinação da riqueza, ou escassez, de seu 
legado (Nicholas Carr, 2016).

 
 
É cada vez mais usual ouvir ou ler frases afirmando que a informação é um recurso estratégico. O crescimento 
exponencial da internet e o surgimento e ampliação do acesso a novas tecnologias permitem a produção 
cada vez mais rápida, e talvez com menor rigor, de conteúdos na forma de textos, imagens, multimídias etc. 
Já se fala, neste contexto do Big Data, na gestão de dados como recurso estratégico.

Essa valorização da informação é um fato evidente, mas, na contramão do que esse entendimento 
parece indicar, não se tem notícia de alteração nos investimentos feitos para a melhoria das estruturas 
organizacionais que permitam uma jornada segura em direção a uma conclamada transformação digital, 
ou em treinamentos e adoção de políticas de gestão e preservação de documentos arquivísticos nas 
instituições públicas e, quiçá, nas privadas.

As instituições de memória e o tratamento e disponibilização de seus acervos não são foco de investimentos 
frequentes por parte dos Governos, senão, e aqui corro o risco de estar exagerando, quando pressionadas 
pela opinião pública manifestada por meio de ações junto ao Ministério Público. Apenas para citar casos 
recentes, sugere-se a leitura das denúncias feitas quanto à situação do Arquivo Público do Distrito Federal, 
na capital do país (FURQUIM, 2018), do Arquivo Público da Bahia (LIMA; NASCIMENTO, 2018), do Arquivo 
Público de Ribeirão Preto (PESQUISADORES..., 2018) e os vários exemplos de prefeituras e câmaras do 
estado de São Paulo.1

Ainda assim, parece mais adequado falar quando, e não se perderemos parte da nossa história registrada 
em documentos arquivísticos armazenados em instituições em condições de preservá-los adequadamente.

Mas, retomando o foco, e quanto à segurança das informações arquivísticas? Se defende o entendimento 
de que informação arquivística é

 
Ou seja, embora contemple as informações contidas nos documentos arquivísticos, a definição de 
informação arquivística não se restringe a eles, abrange também os dados e informações presentes em 

1 O Centro de Assistência aos Municípios (CAM), do Arquivo Público do Estado de São Paulo (Apesp), orienta prefeituras e câmara legislativas do es-
tado no que diz respeito a arquivos, gestão documental e Lei de Acesso à Informação (LAI – Lei Federal nº 12.527/2011), além de manter convênios 
com o Ministério Público e com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Segundo o Mapa de gestão documental paulista (http://www.arqui-
voestado.sp.gov.br/site/gestao/municipios/mapa_paulista), o CAM já atendeu 88,53% dos municípios do Estado. Os relatórios do Departamento de 
Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo/Apesp, demonstram fartos exemplos em que o MP paulista acionou o CAM como instância 
consultiva para questões relacionadas aos arquivos municipais. Conferir em: http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/relatorios .

aquela acumulada (produzida e recebida) pela instituição no exercício de suas funções e 
atividades, ou por pessoa física no decurso de sua existência, atendendo ou não aos requisitos 
de fixidez de forma e conteúdo (documento), servindo para registrar, contextualizar e 
permitir compreensão de ações envolvendo a instituição [ou pessoa] (SANTOS, 2015, p.114). 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/relatorios
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sistemas de informação, vinculados ou não a documentos geridos por esses sistemas.

A informação arquivística precisa de proteção, desde sua concepção até sua destinação final, qual seja a 
eliminação ou sua guarda permanente. De uma forma geral, na profundidade que esse espaço permite, 
observa-se que a segurança da informação se baseia em três pilares: disponibilidade, integridade e 
confidencialidade. As informações precisam estar disponíveis para acesso, devem ser íntegras e livres de 
alterações não autorizadas, e que seja garantido o acesso exclusivamente a quem deve ter, protegendo-se 
aquelas que não podem ser divulgadas. Envolve, ainda, a identificação e o tratamento de riscos, bem como 
auditoria de todos os procedimentos adotados.

Em complemento, considera-se ainda atual o estudo realizado pelo Ministério da Justiça canadense, no 
contexto de uma enquete sobre segurança das informações eletrônicas realizada em 1998, concluindo que 
as ameaças podem ser agrupadas em quatro grupos (SANTOS, 2011, p.154-155): 

a) de natureza tecnológica, relativa à facilidade de alteração sem registro, à fragilidade dos supor 
   tes e à obsolescência tecnológica;

b) falha da instituição na adoção de medidas de segurança adequadas, geralmente ocasionada  
   pela falta de diagnósticos e abordagem correta para confrontar os riscos à informação; 

c) ação de usuário autorizados que possuem acesso privilegiado às informações e podem com 
   prometer sua integridade de forma intencional ou não; e 

d) ação de usuários não autorizados após invasão com o uso de vírus. 

Além da questão financeira, a frequência de ocorrência dos sinistros e as perdas ocasionadas por eles nos 
arquivos são resultado direto da inexistência de políticas e práticas de segurança da informação, incluindo 
a gestão de riscos. O conhecimento do risco tem ligação direta com a identificação dos recursos a serem 
protegidos, o potencial de ocorrência e a mobilização de recursos para enfrentá-lo. É impossível gerenciar 
a ocorrência e o impacto de riscos desconhecidos.

A literatura é plena de orientações sobre as três possíveis ações que visam a evitar, mitigar as possibilidades 
de ocorrência de sinistros ou aceitá-los como algo inevitável, investindo na redução de seu impacto. Há 
orientação para elaboração de planos de prevenção contra desastres, planos de continuidade do negócio e 
de contingência. Nesse conjunto de ações estão incluídos os planos de evacuação que incluam a identificação 
dos acervos mais críticos.

É preciso uma mudança cultural na instituição no que se refere à segurança da informação e isso começa 
pela realização de um diagnóstico sobre como são produzidas, organizadas, acessadas e preservadas as 
informações custodiadas, identificando as forças e fragilidades e propondo formas de superar as últimas.

Parece correto considerar que um documento arquivístico digital submetido a uma estrutura de plano de 
classificação e tabela de temporalidade, adequadamente indexado, inserido num sistema informatizado de 
gestão arquivística, com perfis de acesso bem definidos e que controle suas alterações e tramitação, que 
o submeta às regras de acesso legais, que mantenha essas funcionalidades com características auditáveis 
e que, ainda, possua interface com um repositório arquivístico de preservação digital, atende a esses três 
pilares. Mas quantas instituições utilizam sistemas com esses requisitos?

 
Quanto à disponibilidade

Se considerarmos que os arquivos têm como função primordial a concessão de acesso à informação custodiada, 
garantir sua disponibilidade torna-se uma ação crítica. É na busca deste aspecto de segurança da informação 
que se concentra uma grande parte das ações que precisam ser implementadas pelas instituições, uma vez 
que abrange procedimentos de produção, de manutenção e de preservação ao longo do tempo.

Os quatro tipos de ameaças afetam a disponibilidade. Pode-se citar, por exemplo, como problemas para a 
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manutenção do acesso à informação a não adoção de formatos padronizados e implementação de políticas 
de migração, inexistência de repositórios digitais confiáveis, a falta de políticas de backup e planos de 
contingência para os casos de queda do sistema ou, ainda, a adoção de firewalls e senhas fracos. 

Um exemplo do quanto usuários autorizados podem ser danosos aos arquivos está em um caso ocorrido 
em 2017, no interior do Tocantins, quando uma prefeita, ao terminar seu mandato e antes da assunção de 
seu sucessor, apagou todos os arquivos da Secretaria de Finanças (EX-PREFEITA..., 2017). Isso só foi possível 
porque ela deveria ser um usuário administrador, com autorização para realizar o apagamento dos dados.

Outro bom exemplo de ameaça à disponibilidade vem do governo argentino. Segundo reportagem, os 
documentos públicos relativos aos quatro anos do governo do Presidente Maurício Macri correm o risco de 
desaparecer, uma vez que o sistema de documentos digitais utilizado, por onde passa toda a informação 
do Estado, está cheio de falhas, dentre elas, não possui backup, não tem garantia de confidencialidade, 
não existe controle sobre quem o usa, dentre um grande número de fragilidades apontadas pela Auditoría 
General de la Nación (LOS EXPEDIENTES..., 2019). Além disso, mais da metade dos usuários não foi treinada. 
É um exemplo típico da ação ineficaz da instituição na proteção de suas informações.

Deve-se mencionar, como uma ameaça à segurança da informação, o uso das nuvens nas suas mais diversas 
formas, inclusive sem uma contratação formal pela instituição, quando utiliza plataformas de redes sociais, 
como Facebook, Flickr e Youtube, para divulgar seus acervos, muitas vezes ignorando a necessidade de 
replicar, em um contexto controlado, as informações disponibilizadas. Será que as instituições que divulgam 
seus documentos nessas plataformas estão investindo, também, em cuidados com a preservação de seus 
originais? Mantém repositórios arquivísticos digitais confiáveis?

A disponibilidade da informação no escopo de instituições públicas envolve, ainda, atenção à garantia 
de acessibilidade aos mais diversos interessados, mesmo que possuam limitações visuais, auditivas, de 
mobilidade e, até, de alfabetização, e a inteligibilidade, qual seja, a manutenção da informação em seu 
contexto de produção para que possam ser adequadamente compreendidas.

 
Quanto à integridade

Os documentos digitais arquivísticos devem possuir uma série de requisitos para serem considerados 
íntegros, confiáveis e terem sua autenticidade presumida para além da adoção ou não de um certificado 
digital. Esses requisitos encontram-se vinculados aos procedimentos de produção, de armazenamento e 
de preservação de documentos digitais ao longo do tempo e estão, em sua maioria, definidos no e-Arq 
Brasil (CONSELHO..., 2011), em seus requisitos para implementação de Sistemas Informatizados de Gestão 
Arquivística de Documentos (SIGADs).

A adoção do SIGAD na administração pública resolve parte dos problemas, porém, a realidade brasileira 
é que nem todas as instituições o adotou e, mesmo naquelas que o fizeram, nem todos os documentos 
arquivísticos são hoje capturados por esses sistemas. Seu uso é mais comum para documentos e processos 
que serão tramitados.

O que fazer, então? Investir na robustez dos sistemas de negócio e na proteção dos ambientes computacionais 
institucionais de forma a dificultar alterações ou apagamento de documentos. E, também, estabelecer 
procedimentos claros e auditáveis em relação ao arquivamento e manutenção dos documentos.

Após a entrada destes documentos nas instituições arquivísticas, recomenda-se enfaticamente o uso de 
repositórios digitais arquivísticos confiáveis como medida de proteger os originais de qualquer acesso ou 
alteração indesejáveis. 

 
Quanto à confidencialidade 

No ambiente de gestão documental é imprescindível dispor de controles de acesso por meio de perfis de 
usuários que contenha sua identificação, níveis de acesso vinculados a categorias de informações com 
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restrição e registro em trilhas de auditoria das ações realizadas. Isso permite identificar se ocorreram 
acessos indevidos e responsabilizar as pessoas envolvidas e, também, com o estudo de incidentes, melhorar 
a segurança do sistema.

Outros problemas devem ser considerados. É comum que dados de indexação e cadastro de documentos 
sejam ostensivos, mesmo que o documento não o seja, mas não é raro que a pessoa que capture o documento 
no sistema utilize palavras e textos que comprometem esse sigilo. Sendo assim, qual o nível de descrição 
que as instituições devem adotar relativamente aos seus acervos arquivísticos disponíveis na internet para 
que não fiquem expostas a problemas quanto à aplicação da lei geral de proteção de dados pessoais ou de 
implicações relativas ao direito de ser esquecido? Os arquivos que custodiam processos judiciais são um 
exemplo de instituições para as quais tal questão é crítica. Nesse contexto, a confidencialidade exorbita a 
disponibilidade e a integridade.

Há caso em que os três pilares da segurança da informação se misturam. Por exemplo, a relação entre 
a disponibilidade e a confidencialidade encontra-se ilustrada no problema ocasionado pela prática da 
discricionariedade de algumas autoridades na aplicação da Lei de Acesso à Informação.

A baixa efetividade da fiscalização e punição das instituições quanto à concessão de acesso aos documentos 
públicos é uma questão que pode, também, representar um problema de segurança no aspecto de 
impossibilitar tempestividade no conhecimento social sobre informações públicas. Um exemplo recente 
é a classificação de mensagens de correio eletrônico trocadas entre o Itamaraty e os representantes 
brasileiros nas Nações Unidas orientando sobre temas relacionados aos diretos das mulheres e ao aborto. 
Segundo informações pelo autor da denúncia (CHADE, 2020), os documentos foram classificados apenas 
após a ocorrência de uma solicitação de acesso. Ou seja, a classificação de sigilo parece ter ocorrido por 
conveniência e não por previsto nas regras de restrição da instituição, o que é um desrespeito claro à Lei de 
Acesso à Informação que define o acesso como regra e o sigilo como exceção.

A junção de falhas na disponibilidade e na integridade das informações pode resultar no fortalecimento de 
um fenômeno contemporâneo preocupante, o revisionismo histórico. Não se trata do revisionismo baseado 
em pesquisas que identificam documentos que permitem repensar ou inserir em um novo contexto um 
determinado acontecimento ou fato. Aqui o revisionismo é colocado como a negação da história. Seus 
defensores advogam apagar do passado informações, documentos e monumentos que comprovem 
a ocorrência de eventos e aspectos sociais que os desabonem pessoalmente ou às suas crenças. Nesse 
sentido, promovem a destruição de estátuas, mudança de nomes de ruas, queima de livros e documentos 
ou, de forma mais incisiva, a mudança da história oficial contada em publicações patrocinadas pelo Estado.

Agora imaginem uma situação em que a disponibilidade se limitasse às informações de interesse desses 
grupos e, pior, sem a adoção de requisitos que garantam a integridade das informações acessadas. Nesse 
contexto seria muito fácil construir uma nova narrativa histórica baseada em documentos arquivísticos, 
uma vez que os demais documentos estariam indisponíveis ou mesmo poderiam ser apagados.

Como alertam Araújo e Santos (2007), 

Os arquivos, artefatos e relatos do passado têm sido utilizados como provas de 
um passado que foi deliberadamente esquecido pelas versões oficiais da história. 
Procura-se lembrar tudo aquilo que foi deliberadamente colocado no limbo da 
história. A lembrança, contudo, está vinculada àqueles que têm o poder, pois são 
eles que decidem quais narrativas deverão ser lembradas, preservadas e divulgadas.

Sim, a transparência da informação governamental, bem como a preservação da história da humanidade 
estão sujeitas a inúmeros desafios relativos à segurança da informação e ao uso de tecnologias que, embora 
possam ajudar a enfrentar alguns deles, também, colaboram para gerar novos problemas.
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À guisa de encerramento

O mundo digital é instável e preponderantemente sensível às mudanças tecnológicas que conduzem à 
rápida obsolescência de formatos, mídias e ambientes computacionais. Mas as atividades dos arquivistas 
no tratamento das informações digitais não se limitam a esse confronto, também estão sujeitas a vários 
outros, dentre eles os ditames legais. Existem diversos exemplos a serem citados, mas me limito ao mais 
recente. A Lei 13.874/2019 aprovou a eliminação de documento arquivístico original uma vez gerado seu 
representante digital, mas deixou muitas dúvidas sobre a execução desse procedimento, mesmo após a 
edição do Decreto nº 10.278/2020, que a regulamentou. Tanto que, visando solucionar o problema, o 
Conselho Nacional de Arquivos (2020) criou uma comissão técnica consultiva com o objetivo de propor 
resoluções que estabeleçam diretrizes e procedimentos técnicos a serem implementados no processo de 
digitalização regulamentado pelo decreto e no descarte dos documentos originais.

Os profissionais de arquivo estão sujeitos a uma legislação desconexa que pode conduzir a ações que 
resultem na perda de informações custodiadas ou de sua integridade. Em outras palavras, existem aspectos 
da segurança da informação que são ocasionados pela insegurança jurídica existente no país.

O problema de perda da informação arquivística não se esgota nas possibilidades aqui mencionadas. O 
escopo temático deste número da Revista do Arquivo é pleno de possibilidades de pesquisa e de desafios 
que demandam urgente enfrentamento dos profissionais que lidam com a gestão documental e com a 
memória dos povos. O próprio exercício profissional oferece possibilidades de perda: uma indexação mal 
feita, ou uma classificação errada podem reduzir as possibilidades de recuperação da informação, ou pior, 
pode resultar em descarte ou preservação indevida de um documento.

Ressalto que aqui não foram abordados aspectos relativos à disponibilidade financeira, que impactam 
diretamente na manutenção dos acervos ou investimento na melhoria de suas condições de preservação. 
Neste sentido, cabe questionar, por exemplo, quantas instituições possuem depósitos com controle de 
umidade e temperatura?

Com todas as possibilidades de perda da memória digital dos povos é preciso consciência das instituições 
públicas e dos profissionais de arquivos na gestão e preservação desses acervos para que a serendipidade 
não se torne a tônica da história a ser contada no futuro a partir de consulta aos documentos digitais hoje 
produzidos.
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SINISTROS EM AMBIENTES DIGITAIS DE ARQUIVOS

Entrevista com Humberto Innarelli

A equipe de editoria da Revista do Arquivo entrevistou para esta Edição nº 11 Humberto Celeste Innarelli, 
coordenador de serviços do Arquivo Edgard Leuenroth, da Unicamp. Coordenou a entrevista o Executivo 
Público, e Editor da Revista do Arquivo, Marcelo Antônio Chaves; participaram ainda a Diretora Técnica do 
setor de Editoria do Centro de Difusão e Apoio à Pesquisa, Solange Moraes, além da Diretora Técnica do 
novo Centro de Gestão e Preservação de Documentos Digitais do Departamento de Gestão do Sistema de 
Arquivos do Estado, Aline Ribeiro Farias.

Humberto, como você avalia a importância desse tema dos sinistros e da perda de informações 
nos arquivos nos dias atuais?

A avaliação em relação a essa questão do sinistro digital, ela vem já há muito tempo. Desde 
quando se começou a discutir a questão da preservação da documentação arquivística 
digital, já tínhamos conhecimento de alguns sinistros que aconteceram em ambientes 
digitais. A questão do estudo da preservação digital é uma especialidade e tem especialistas 
trabalhando nessa área aqui no Brasil desde o começo dos anos dois mil.

No início deste século, já tínhamos colocado nosso olhar, aqui no Brasil, sobre essa questão dos sinistros 
digitais. A partir daí, seguimos estudando, trabalhando, pesquisando tudo e observando o que o restante 
do mundo estava fazendo em relação a isso. E temos trabalhado na tentativa de indicar caminhos para que 
possamos avançar no processo de preservação digital. 

Apesar de conhecermos vários exemplos de perdas, de sinistros de 
documentação digital, muitas vezes esses sinistros não vêm a público, 
eles não são explícitos. Então, é difícil avaliarmos num âmbito mais 
científico e mais técnico essas perdas. Porque, se não conhecemos 
necessariamente a origem da perda, o que a causou, é muito difícil 
trabalharmos sobre as causas. É uma questão bem ambígua. Às vezes, 
eu até faço uma reflexão sobre isso: quando ocorre um sinistro em 
uma documentação convencional em papel, ou em prédios, a gente 
vê a perda, vê que aquela documentação está sendo perdida. No caso 
digital é diferente. A "perda" é invisível, não conseguimos enxergá-
la, é bem diferente daquela perda como no caso de um incêndio, de 
um alagamento ou de algum ou sinistro relacionado à documentação 
convencional, com a qual estamos mais acostumados a trabalhar. 

A falta de divulgação dessas perdas e desses sinistros também tem a 
ver com a questão da inexperiência que temos em relação a isso, e talvez da insegurança para divulgarmos 
ao público. Então, ainda é uma questão nova para nós, e eu acho que, no caso do Brasil, especificamente, 
seria realmente difícil neste momento receber artigos que lidassem com sinistros de perdas de informações 
digitais na atualidade. Mas é de suma importância trabalhar sobre esse assunto.

As modalidades de perdas já conhecidas sobre o documento analógico também se aplicam 
ao digital, como roubos (hackeamento), incêndios, alagamento, mau uso etc. Esse leque de 
causalidades se amplia no caso do documento digital? Ou seja, há especificidades de sinistros 
no ambiente digital?

Antes de falar sobre isso de fato, acho importante a gente entender, primeiro, que quando 
lidamos com sinistro de documentos arquivísticos, nós não estamos falando só dos 
documentos arquivísticos permanentes. Nós estamos falando em todas as fases do ciclo de 
vida do documento, ou seja, desde a produção até a fase permanente desse documento. É 
importante entender que a preservação acontece desde a produção do documento digital.

Além das modalidades já conhecidas de sinistros com os documentos convencionais como alagamento, 
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incêndio, perda ou deterioração do suporte, de ambiente de armazenamento, estes também se aplicam aos 
digitais. É importante dizer que o envolvimento de todos os elementos está fundamentado numa questão 
que às vezes não paramos pra pensar: o suporte de armazenamento de todo e qualquer documento 
digital é produzido em meio físico, ou seja, ele é uma mídia de 
armazenamento, seja uma mídia magnética, seja uma mídia ótica, 
seja qualquer outro tipo de mídia.
 
E essas mídias, esses suportes digitais, eles também são afetados por 
todos os elementos que tradicionalmente afetam a documentação 
convencional com a qual trabalhamos hoje em dia. Mas, além 
disso, o documento digital traz outras complexidades, e eu digo 
que isso é recente pra gente, uns 20 anos aqui no Brasil, pensando 
especificamente sobre a questão da documentação digital; então 
ela traz outros elementos que são a característica base do digital. 
Esses outros elementos resumem-se em basicamente a gente olhar 
os bits desses documentos, e saber que é preciso um hardware 
e um software que consigam fazer toda a leitura e interpretação 
desses bits. E esse hardware e esse software são elementos que 
temos que conhecer para que se possa manter esse documento ao 
longo do tempo, para que o nosso documento arquivístico digital 
não seja perdido.

E para manter esses bits e esses documentos ao longo do tempo, 
nós temos algumas questões fundamentais, uma delas é a questão 
da obsolescência tecnológica, com que temos de lidar, que é uma questão fundamental nesse processo. 
Temos que entender que a tecnologia de hoje tem ciclos de obsolescência que se aproximam quatro, 
cinco, seis anos. As tecnologias ficam obsoletas de forma muito rápida. Os suportes de armazenamento 
digital também ficam obsoletos num tempo bastante curto e muitos deles são extremamente frágeis; e 
a gente precisa, diante desse fato, ter bom suporte de armazenamento, bons equipamentos e, diante de 
toda essa visão relacionada a esses elementos a mais, ainda temos a questão do software e do hardware. 
Como levar esses bits nossos às próximas gerações? Qual formato a gente vai usar? Qual o software a 
gente vai usar naquele momento? Então, é fundamental a visão da preservação digital sempre levando em 
consideração o que eu chamo do tripé do documento digital, que é o hardware, o software e o suporte, ou 
seja, onde a informação está registrada. Se conseguimos ter sempre esses três elementos apoiando o nosso 
documento digital, a gente consegue preservá-lo ao longo do tempo. Esses são os elementos tecnológicos 
que utilizamos.

Fora isso, temos a questão da cadeia de custódia, que muitas vezes, na documentação digital fica um pouco 
mais complexa, porque nem sempre os documentos digitais estão junto à instituição que os produziu, 
muitas vezes eles estão em servidores externos, em outros lugares que a instituição produtora nem sabe 
onde eles estão. A forma fixa e o conteúdo estável desse documento são elementos fundamentais na 
cadeia de custódia. São questões complexas com que a gente precisa pensar também quando lida com a 
preservação digital. 

O suporte digital é mais sensível à variação de temperatura e de umidade dentro de um 
ambiente de guarda de documentos do que o documento analógico?

Sim, com certeza ele é mais sensível. Quando se trabalha com os suportes digitais, isso eu 
estudei bastante, nós estamos falando de bits armazenados em tamanhos microscópicos, 
que a gente só consegue enxergar utilizando microscópios eletrônicos, pois às vezes até em 
microscópios óticos é difícil de se enxergar esses bits. Então, imagine num suporte, qualquer 
variação de temperatura e umidade que influencie esse suporte, a dilatação, a questão do 
ressecamento do material, a degradação por oxidação desse material; qualquer pequena 

degradação que tenha, relacionada à parte da umidade, temperatura, dilatação, oxidação, pode influenciar 
nesses bits microscópicos que eu tenho lá dentro. Muitas vezes, um pontinho que eu tenho lá que foi 
danificado desse suporte digital, ele pode danificar inúmeros documentos que eu tenho colocados lá dentro. 
Então, as questões da variação de temperatura e umidade, e também de iluminação são fundamentais 
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dentro desses suportes. Não é à toa que, quando falamos em ambientes computacionais, principalmente 
em data-centers, em salas de servidores, nós temos um controle bastante grande relacionado à temperatura 
e umidade desses locais. São fundamentais também esses controles.

Como é que você avalia, em termos comparativos, a fragilidade do documento digital em relação 
ao analógico, na questão da adulteração que implica perda de autenticidade do documento?
 

Essa é uma questão bem interessante. A segurança da informação na área da tecnologia 
é muito forte. Temos lá os princípios da segurança da informação da computação, mas 
entendo que a visão que é aplicada nas tecnologias é diferente da segurança dos documentos 
arquivísticos digitais, que eu tenho aplicado dentro de ambientes arquivísticos. Porque, 
muitas vezes, a gente analisa a questão da adulteração do documento, da corrupção 
do documento, da perda de autenticidade 

deste documento, por um sistema informatizado que não foi 
concebido para ter as políticas arquivísticas. Essa “adulteração”, 
alterar um bit sem ter muita preocupação com o histórico, é 
normal. Os sistemas informatizados são concebidos de acordo 
com as regras que são passadas para eles. Logo, se eu não 
tenho regras arquivísticas que me permitam manter os meus 
documentos íntegros, confiáveis, sem adulterações, eu não 
consigo garantir confiabilidade e presunção de autenticidade 
nesses documentos arquivísticos digitais. Porque a segurança 
da informação, falando tecnologicamente, ela apenas está 
preocupada em não perder a informação e em garantir que os 
processos e os requisitos que foram detalhados para aqueles 
sistemas funcionem adequadamente.

Então, o desafio que eu vejo da arquivística em relação a isso 
é tentar implementar dentro desses sistemas computacionais 
que são produtores e gestores de documentação de arquivos, 
requisitos que consigam garantir a presunção de autenticidade 
desses documentos arquivísticos digitais, nato-digitais, ou seja, 
incluir dentro desses sistemas computacionais elementos, requisitos que nos permitam ter a garantia dessa 
presunção de autenticidade dos documentos.

Aproveitando a pergunta também, e para completar, hoje já temos o que a gente chama de RDC-Arq1, que 
são os repositórios digitais arquivísticos, e o conceito desses requisitos já permite com que tenhamos vários 
elementos e requisitos de segurança que conseguem garantir a autenticidade dos documentos que estão 
colocados dentro desse sistema. É importante pensar um pouco nisso.

Falando do fenômeno da dissociação, como ele ocorre no ambiente digital?

Sim, esse é um fenômeno também possível. Porém, no caso do ambiente digital, temos o 
que a gente chama de trilhas de auditoria. Essas trilhas permitem você entender tudo o 
que aconteceu com aquele documento arquivístico digital, se ele foi retirado para consulta, 
se ele foi consultado, se ele foi alterado. Ou seja, toda e qualquer informação de alteração 
daquele documento arquivístico digital deve ser registrada nesta trilha de auditoria. Por 
quê? Se a gente tiver algum extravio, se tiver alguma perda de documentos, ou alguém 

retirar aquele documento por maldade ou para sumir com esse documento, essa trilha de auditoria 
necessariamente vai registrar quem foi o usuário, quem foi a pessoa que fez aquilo, quem apagou aquele 
documento, quem alterou aquele documento.

Mas, se você não tiver a implementação dos requisitos arquivísticos no desenvolvimento do sistema de 
informação que foi adotado, é possível a ocorrência da dissociação. O pessoal de Tecnologia da Informação 

1 RDC-Arq - Repositórios Arquivísticos Digitais Confiáveis. Ver em: http://www.conarq.gov.br/images/publicacoes_textos/
diretrizes_rdc_arq.pdf
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e Comunicação (TIC), normalmente, não está preocupado com isto; eles querem os requisitos para 
desenvolver o sistema. Então, se os requisitos permitem essa exclusão, retirar o documento, manipular 
sem ter esse registro, isso vai facilmente acontecer, a informação vai ser dissociada do processo, ela vai ser 
perdida, ela vai perder contexto, vai perder todos aqueles elementos que conseguiriam garantir a presunção 
de autenticidade deste documento e seu contexto dentro das instituições arquivísticas.

Falando em cadeia de custódia, avalie esse exemplo: uma instituição arquivística contrata 
serviços, compra servidores informatizados externos e são essas pessoas que são proprietárias, 
gerenciadoras, de fora das instituições, e aí você tem aquela questão do contrato, que quando 
ele se rompe é um problema. No caso do ambiente digital, como é que você pode evitar que 
isso seja colocado em contrato, como é que você vê essa questão?

Essa é uma das questões mais interessantes em relação à documentação digital. E eu acho 
que nesse momento é uma das principais. Por quê? Porque hoje é muito caro para 
instituições criarem grandes ambientes que tenham repositórios arquivísticos digitais, que 
tenham todos os sistemas computacionais 
que trabalhem com documentos digitais. 
Então, às vezes, a solução mais fácil para essas 

instituições, as públicas, principalmente, é contratar o serviço 
terceirizado de empresas que oferecem serviços na nuvem. E 
isso é uma tendência da qual é difícil a gente fugir. 
 
Mas, o ideal, quando eu falo de preservação digital, pelo menos 
na minha concepção, é ter dentro da nossa instituição pública 
todos os sistemas computacionais, seja hardware ou software, 
e a gente ter o domínio desses sistemas computacionais para 
poder ter também o domínio dos documentos arquivísticos 
digitais que temos dentro desses sistemas computacionais.

Eu, como instituição, só tenho total domínio dos documentos 
arquivísticos digitais se eu conheço completamente aquele 
ambiente onde eu tenho armazenados meus documentos, se 
eu sei qual o servidor, qual o hardware, qual o sistema que 
tem lá dentro; isso é o ideal, se eu tenho essa possibilidade de 
ter todo esse ambiente dentro da minha instituição, é o ideal. 

Agora, a gente sabe que para muitas instituições públicas, formar um ambiente computacional como esse 
é extremamente caro e complexo. Caro manter, caro de se formar e caro em relação a recursos humanos. 
Qual a decisão "mais fácil" para você implementar o seu sistema? Você vai numa empresa e compra um 
espaço na nuvem privada de terceiros dessa instituição. Só que, quando você compra um espaço na nuvem 
privada de terceiros, possivelmente você está ferindo uma regra, que é o que eu coloco na preservação 
digital: você está colocando o seu documento digital sob domínio de outra pessoa, de outra instituição. 
Então, você acaba ficando refém da estrutura computacional dessa outra instituição. Se essa instituição por 
um acaso tiver algum problema, ou você tiver alguma quebra de contrato com essa instituição e os seus 
documentos digitais, os seus sistemas estão todos nessa outra instituição, nessa outra nuvem privada de 
terceiros, você pode perder tudo que você tem, absolutamente tudo que você tem.

Mas, de qualquer forma, tomando todos os cuidados necessários e adotando os princípios arquivísticos, 
entendo que é possível contratar uma nuvem que possa atender os requisitos da preservação digital. Mas, 
antes acho fundamental o aprofundamento do assunto em sua instituição e na instituição que irá oferecer o 
serviço da nuvem, pois você colocará seus documentos arquivísticos digitais nas mãos deles e ainda deverá 
ter todo o domínio desses documentos para não ficar refém da empresa. Sabe aquela "bola de ferro" 
utilizada antigamente nos presos?

E sobre o uso das “nuvens” privadas de terceiros? Fale um pouco mais sobre isso. 

Trata-se de algo para se pensar, essa questão do uso das nuvens privadas de terceiros; se eu tenho a nuvem 

Mas, o ideal, quando eu falo 
de preservação digital, pelo 
menos na minha concepção, 

é ter dentro da nossa 
instituição pública todos os 
sistemas computacionais, 

seja hardware ou software, e 
a gente ter o domínio desses 

sistemas computacionais 
para poder ter também o 
domínio dos documentos 
arquivísticos digitais que 

temos dentro desses sistemas 
computacionais.



45São Paulo, Ano VII, Nº 11, p. 41-49, outubro de 2020

Revista do Arquivo                                                   Introdução ao Dossiê

da minha instituição, tudo bem, perfeito, é a nuvem privada da minha instituição; agora, quando eu vou para 
essa outra nuvem que depende de um Amazon, de um Google, de uma outra grande empresa, da Microsoft, 
por exemplo, a gente está colocando nossos documentos sob domínio do ambiente computacional dessa 
outra instituição.
 
Existem possibilidades, e aí é uma questão a se discutir, porque a ideia não é dizer: "olha, gente, não pode 
contratar serviços de uma empresa terceirizada para fazer isso, tá?". Mas existem possibilidades de a gente 
contratar esses serviços dessas empresas especializadas e manter dentro da nossa instituição uma estrutura 
mínima de backup e de segurança que permita, caso aquela empresa pare de funcionar, ou eu tenha um 
problema com isso, eu consiga, a partir do meu ambiente computacional, reinstalar a mesma estrutura que 
estava lá em outro lugar. Isso é uma coisa que pode ser pensada. Só que essa migração de um lugar para 
o outro, às vezes, ela pode ser um pouco traumática no sentido de parar o serviço, de deixar os ambientes 
parados mesmo; então, a ideia talvez seja, se alguém for pensar numa nuvem computacional fora de sua 
instituição, é, além de pensar nos recursos de segurança lá na nuvem que a gente tá contratando, ter 
também uma garantia de um backup e uma política de preservação dentro da minha instituição que me 
permita restaurar essa documentação e esses sistemas que eu tenho lá naquele lugar, dentro da minha 
instituição. No caso de uma nuvem privada de terceiros, os sistemas e documentos hospedados na nuvem 
devem entrar na política de preservação da instituição.

Outro detalhe importante também nesse caso desse outro 
tipo de nuvem, e acho que é importante dizer, é que muitas 
vezes os dados que a gente tem nessas nuvens de outras 
instituições, nessas terceirizadas, às vezes, eles são usados 
não para uso direto dos documentos, mas para mineração de 
dados desses documentos. Eles conseguem minerar dados, 
abrir para ver tendências, para ver informações que não 
diretamente relacionadas ao documento.

 
O que você pode comentar sobre a realização de backup para garantia da preservação 
digital? 

A primeira coisa: backup não é preservação digital. Importante dizer isso. O backup é um 
sistema de segurança que vem com a parte computacional e com a parte tecnológica, e ele 
deve ser utilizado, sim, como uma das ferramentas da preservação digital, mas ele não é 
preservação digital. E o backup, eu falo sempre aos meus alunos, ele não tem uma fórmula 
exata. O backup depende muito do ambiente computacional em que eu estou trabalhando. 
Um exemplo que eu dou para eles é que eu tenho, muitas vezes, documentos que não 

são alterados durante muito tempo: tem documento que às vezes a gente acessa uma vez ao ano, e tem 
documentos que a gente nunca vai acessar. O backup da instituição não necessariamente precisa ser feito 
totalmente todos os dias, mas ele tem que ser adequado à instituição de uma forma que permita – e isso é 
importante – restaurar o sistema de uma forma operacional, em caso de algum sinistro com aquele sistema 
informatizado. Ou seja, a função básica do backup não é preservação, é a restauração da operação daquele 
sistema no caso de algum sinistro que eu tenha ali, ou com aquela documentação.

O backup normalmente é orientado pela equipe de tecnologia da informação, eles vão saber trabalhar bem 
isso, e tendo um bom backup, dificilmente você vai perder a funcionalidade e os documentos arquivísticos 
digitais da instituição. O que determina a perda é, basicamente: as regras que não estão funcionando direito 
dentro do sistema que determina a perda, tanto de autenticidade, quanto perda documental, se você não 
tem um backup que atenda às necessidades daquele sistema. O backup tem toda uma política para poder 
garantir a restauração desses documentos quando a gente precisar. Não existe assim uma receita básica, 
isso depende do sistema que você está usando. Existem documentos que você não precisa fazer backup 
todo dia, eles já estão lá no backup; é lógico que ele precisa estar em um outro lugar fisicamente separado, 
precisa estar numa mídia confiável; essas mídias precisam estar num ambiente propício à sua preservação, 
conforme todas as regras de backup. Se você tem um backup eficiente, dificilmente vai ter perda de 
funcionalidade, documentos e de dados dos seus sistemas computacionais.
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Há causas não conhecidas de perdas de informação no ambiente digital? 

Eu acho que a gente já conhece a grande maioria das causas da perda da documentação 
digital. O que falta é realmente a gente implementar as políticas dentro das instituições. 
Já conhecemos a maioria das causas da perda de documentação digital e temos algumas 
ferramentas interessantes para proporcionar a preservação digital, só que muitas vezes 
a gente ainda não tem políticas institucionais de preservação desses documentos dentro 
das instituições, e eu acho que o profissional arquivista ainda tem um pouco de medo, um 

pouco de receio de encarar essa questão digital. A moçada que está vindo agora tem um pouco mais de 
interesse nessa parte, mas mesmo assim, quem já tem alguma experiência no mercado, tem uma certa 
dificuldade de querer entrar nessa questão da documentação digital e muitas vezes são essas pessoas que 
hoje estão nos cargos de gestão, nos cargos de direção dentro das instituições.

Sabe-se que o fenômeno da perda de informação em meio digital é muito frequente. Isso 
acontece no âmbito pessoal, privado, mas também em instituições. Essas perdas nunca vêm a 
público. Isso inviabiliza os estudos que quantifiquem essas perdas. Como é que você acha que 
os gestores deveriam atuar nessas situações? Não seria interessante essa troca de informações 
até para fins educativos? 

Com certeza, esse fenômeno não é pequeno. Eu conheço vários casos, mas, é lógico, não 
dá para a gente dizer quais são, mas eles aconteceram, e não é só em arquivos pessoais, 
mas em arquivos institucionais também. É uma questão muito delicada, porque quando 
você tem um sinistro visível numa instituição, quando há inundação, incêndio, você vê 
que aconteceu algo visualmente catastrófico, e todo mundo está vendo aquilo. Naquele 
momento vai haver impacto, indignação e se fazer alguma coisa em relação àquilo. Vai 

estudar o caso, vai ver o porquê e o como aconteceu aquilo. Agora, quando você tem essa perda, que 
eu chamo de invisível, que é o que acontece muitas vezes na 
documentação digital, você não tem esse impacto visual, as 
questões de estudo do que aconteceu, do que fazer, tudo, fica 
interno nas instituições, os gestores não dão publicidade a 
isso, eles normalmente preferem resolver essas questões, só 
que isso não é explicitado. Fica difícil muitas vezes as outras 
instituições evitarem aquele mesmo tipo de perda se eles não 
tiverem experiências práticas que sejam de fato explicitadas, 
e assim é difícil falar sobre isso, porque normalmente as 
decisões institucionais, de muitas instituições públicas, elas 
são políticas, e às vezes a política impede a gente de publicizar 
coisas nesse nível. 

Eu acho que a gente podia criar um movimento, talvez a partir 
desta Revista, pra que pudéssemos fazer, tentar de alguma 
forma produzir um banco de dados onde se possa registrar 
essas perdas, mas com uma visão não punitiva, não de lançar o culpado, não de atribuir culpa às pessoas, 
mas no sentido de compartilhar informações, e no sentido positivo, de criar uma forma de cooperação para 
compartilhar as soluções que foram tomadas nessas instituições e os problemas que elas tiveram, diante 
da perda dessa documentação.

Mas, quando se fala numa produção documental de mais de 10 milhões de documentos/ano, 
como fazer essa aplicação?

O problema não é tanto a quantidade de documentos digitais que vocês vão ter ou, fazer 
a gestão e, futuramente, recolher ao Arquivo Público. Acho que o problema maior é a 
diversidade de sistemas computacionais com os quais governantes e gestores têm que 
lidar. Então, essa diversidade é o problema, não é necessariamente a quantidade. Se forem 
estipulados protocolos e requisitos básicos para que os sistemas implementem um mínimo 
de recursos necessários à parte arquivística, talvez ajude bastante, mas realmente é um 

desafio gigantesco, e é uma questão que tem que ser enfrentada.
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Como você vê a relação entre teoria e prática, no que diz respeito à preservação digital? Há um 
descolamento muito grande entre aquilo que se idealiza e o que se realiza na prática?

Essa pergunta é bem pertinente. Outro dia, em apresentação nas redes sociais, uma das 
pessoas que estavam assistindo, de forma muito espontânea falou: - Mas tudo isso que 
vocês estão falando é impossível de fazer, olha a minha realidade, olha o lugar onde eu 
trabalho, a gente não tem nem computador para trabalhar, a gente não tem profissional 
de arquivo, não tem profissional de tecnologia da informação; então, tudo que vocês estão 

falando aí pra gente, é praticamente impossível de ser feito. documentos originais. 
Há um descolamento sim, muito grande da teoria com a prática. Muitas vezes, o que a gente fala, relacionado 
à preservação digital, são coisas muito complexas e, às vezes, do mundo ideal, e que na prática é algo 
completamente diferente. A gente precisa, de fato, tentar 
ajustar um pouco mais as teorias à nossa prática.

Mas, sem dúvidas, hoje em dia há uma tendência que é 
interessante que nos apresenta algumas ferramentas que 
nos ajudam, ferramentas tecnológicas que nos permitem 
fazer preservação e acesso à documentação, como o 
Archivemática2, e o AtoM3. Por mais complexos que sejam, 
tecnologicamente, são ferramentas democráticas que podem 
ser utilizadas por qualquer instituição. Elas não estão ainda 
muito bem acabadas, muito perfeitinhas, mas são ferramentas 
que a gente tem o domínio, inclusive do código-fonte 
delas; então, é possível sim, trazer essa prática do uso das 
ferramentas, tanto do AtoM, quanto do Archivemática para 
as instituições menores. E essas ferramentas são concebidas 
com a preocupação de manutenção da autenticidade dos 
documentos, com a viabilização do acesso aos documentos, 
com a questão dos metadados, a cadeia de custódia e 
preservação desses documentos. Ou seja, na prática, isso já é 
possível. Precisamos, de fato, que os profissionais conheçam 
essas ferramentas ou desenvolvam novas ferramentas com 
esses requisitos, para que possamos uma boa política de 
preservação.

Por outro lado, essa realidade do documento digital também causa impacto em questões 
teóricas da arquivologia, não? 

Esse é outro ponto crítico desse descolamento entre prática e teoria. É que na parte de 
gestão, que envolve os arquivos corrente e intermediário, a gente ainda tem sistemas que 
deixam muito a desejar em relação à preservação, autenticidade dos documentos etc. Eu 
acho que quando a gente fechar uma cadeia de ferramentas que sejam democráticas, que 
sejam públicas, que permitam fechar o tripé da gestão com a preservação e o acesso, talvez 
a gente consiga ter soluções mais simplificadas e exemplos mais práticos que possam ser 

levados às pequenas instituições. 
 
A visão que a gente tem no Brasil, que adota naturalmente, é que existem gestão e preservação, de que 
gestão é de arquivos correntes e intermediários, e preservação é o permanente. Acho que no mundo digital, 
e também essa é a visão que predomina aqui no grupo do Estado de São Paulo, é não diferenciar muito, 
é chamar tudo de gestão, ou seja, desde a produção do documento até a preservação do documento em 
arquivo permanente; conceitualmente, este é o ideal para a documentação digital hoje. Então essa visão 
do records continuum4, que a gente trabalha em outros lugares, uma visão que vem lá da Austrália, é você 

2 Archivematica é um sistema gratuito de preservação digital de código aberto, que possibilita o acesso de longo prazo da 
memória digital. Ver em: http://wiki.ibict.br/index.php/Guia_do_Usu%C3%A1rio_-_Archivematica
3 AtoM - Open Source Archival Description Software. Ver: http://icaatom.arquivoestado.sp.gov.br/ica-atom/index.php/
4 Conceito de records continuum, ideia australiana que tem início na década de 1960. Ver: http://www.arquivonacional.gov.br/
images/PPMOdila2017_DISSERT_CASSIO_JUN2020.pdf
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enxergar o documento independentemente da fase do ciclo de vida deste documento, e fazer a gestão e a 
preservação deste documento independentemente de onde ele esteja dentro do ciclo. E é por isso que em 
minha tese eu discuti muito com a professora Johanna5, que eu não queria falar em gestão e preservação 
na minha tese, eu fui obrigado pelas teorias arquivísticas aqui no Brasil, mas eu queria falar só de gestão, 
considerando que a gestão do documento arquivístico digital vai desde a produção, incluindo todas as fases 
da preservação, avaliação etc. Isso é algo que pode ser discutido dentro do "mundo lá das universidades", 
é uma questão que acho que caberia muito nessa discussão do digital. A gente deixa de ter aquele 
pensamento do corrente, não que a gente vai deixar de ter o corrente, intermediário e permanente, mas 
tentar, porque o corrente, intermediário e permanente, muitas vezes estão relacionados à localização física 
dos documentos, é essa visão que a gente precisa parar de ter, que é, no mesmo repositório arquivístico 
digital a gente pode ter documentos que estejam em qualquer uma das fases da documentação arquivística 
daquela instituição. Acho que devemos abrir um pouco a mente para isso.

E como você enxerga a arquivística nesse contexto do documento digital?

Eu percebo nesses 20 anos de documentação digital de pesquisa nessa área, de teoria e 
prática, é uma coisa que é política institucional e financiamento das instituições relacionadas 
à parte de documentação em arquivo digital. Vou falar um pouco de acervos permanentes, 
que é onde eu tenho uma prática maior. Desde 
o começo dos anos 2000 até hoje, quando 
começou a surgir a questão do digital, a gente 

percebeu que a documentação digital ia ser arquivística. 
Começamos a ter essa percepção e a fazer um estudo grande 
em relação a isso. Então, estávamos numa ascendente.

Chegou um momento, entre os anos de 2008/2009, que 
parecia que íamos deslanchar, que o negócio dessa arquivística 
digital ia virar uma beleza, que estávamos no rumo certo. Por 
quê? Porque naquele momento tínhamos algumas instituições 
preocupadas com políticas arquivísticas, e havia instituições 
financiadoras de política arquivística. É fácil quando há investimentos da Fapesp, há políticas arquivísticas; é 
fácil você pegar todo o movimento que a gente teve de colocar o arquivo dentro da gestão e não o arquivo 
como um órgão da Cultura. Estávamos no caminho muito bom, chegando num nível muito legal. Só que, 
a partir de 2010/2012, essas políticas começaram a falhar, a serem desmontadas, tanto no financiamento 
quanto no incentivo às instituições arquivísticas. Foi quando começamos a entrar numa descendente, que 
na minha visão, pensando na questão do digital, hoje, eles querem muito mais funcionalidade de sistemas 
computacionais que resolvam os problemas de trâmite, burocracia e eficiência administrativa, do que 
incorporar políticas arquivísticas dentro desses sistemas.

Portanto, hoje estamos aqui embaixo, as instituições pararam de enxergar os Arquivos como instituições 
importantes para a gestão, por diversos motivos. E pararam também de investir nos arquivos. Estamos 
num momento crítico. Tudo bem, a lei do SP Sem Papel, do governo de São Paulo, é algo que potencializa, 
é algo importante. A lei da digitalização que permite a eliminação do papel é algo que potencializa a 
questão da gestão e preservação da documentação digital. Mas, ao mesmo tempo, não há investimento em 
infraestrutura, em arquivos e em pessoal que permita a essas instituições dar conta de toda essa demanda 
que estamos passando por esse momento. A minha visão nesse momento, é de que estamos na parte baixa 
do ciclo de novo e que se não tomarmos cuidado, não conseguiremos voltar na ascendente. Fizemos um 
período que foi muito bom, que foi top, mas que começou a cair agora, num momento ruim de novo. Se 
não nos juntarmos, não conseguiremos avançar nas políticas de preservação digital.

Ainda assim, você é otimista em relação às soluções de preservação digital no largo prazo, ou 
mais ou menos?

Sim, eu sou bastante otimista; eu acho que é o caminho, eu acho que futuramente nós vamos ter a tríade de 

5 Johanna Wilhelmina Smit. Ver mais em: https://www.escavador.com/sobre/5990209/johanna-wilhelmina-smit
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um sistema de gestão, preservação e acesso, bem fechada; eu sou bastante otimista. Recursos tecnológicos 
a gente vai ter, a gente precisa desse envolvimento humano e das linhas de financiamento das instituições 
para poder implementar esses sistemas computacionais dentro das instituições. Então eu sou bastante 
otimista, sim.
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isisbaldini@gmail.com

 
Perda de informação e de bens em arquivos e instituições responsáveis por guarda do patrimônio, 
edição n. 11 da Revista do Arquivo, evidencia e traz para a discussão um tema que não é recente, mas 
que só é lembrado quando acontece algum sinistro com repercussão nos meios de comunicação. 
Infelizmente, como a própria chamada da Revista enfatiza, as diversas modalidades do patrimônio 
documental, histórico, artístico e cultural não costumam ser tratadas como prioridade, em diversos 
países. Vítimas de guerras e saques, da ignorância científico-cultural, do descaso de gestores, de atos 
de violência gratuita e vandalismo, de calamidades naturais, de xenofobia e intolerância, de situações 
de crises humanitárias generalizadas, de sociedades que primam pelo interesse exclusivo no objeto-
mercadoria, mas também de acidentes, o patrimônio cultural sobrevive em risco permanente. 
 
Embora esta edição da revista tenha sido pensada em um momento anterior e estejamos vivendo um 
período complexo imposto pela pandemia do novo coronavírus, isto não a torna menos relevante. Os 
sinistros que podem afetar o patrimônio cultural, infelizmente, não entraram em quarentena; em abril 
ocorreu o incêndio das ruínas da Igreja Nossa Senhora da Conceição, em Guarapari, no estado do Espírito 
Santo; em junho o incêndio da Igreja Nossa Senhora dos Remédios, em Paraty, no estado do Rio de Janeiro; 
e, em julho presenciamos a Catedral de Nantes, na França, se queimar em um incêndio intencional. As 
chuvas torrenciais ocasionaram inundações na China, em junho, destruindo uma ponte de 400 anos, 
localizada na cidade de Zhangjuajie, província de Hunan, construída no período entre as dinastias Ming e Qi; 
e enchentes inundaram cidades de vários países como Itália, Índia, Nepal e Bangladesh. Além disso, temos 
presenciado, em diversas cidades do mundo, atos de vandalismos e derrubada de estátuas e de monumentos 
históricos ligados a pauta anticolonialista, criando uma fervorosa, ampla e inconclusiva discussão. 
 
Situações de emergência que atingem em diferentes proporções o patrimônio cultural, sejam provocadas 
por fenômenos naturais ou ações humanas, estão cada vez mais comuns em nossa atualidade; o que não 
deixa de ser um paradoxo, pois esta é a época que mais conhecimento e tecnologia possui para minimizar 
e até evitar os desdobramentos nocivos de prováveis sinistros.

Por outro lado, o bombardeio de imagens e de notícias envolvendo a destruição do patrimônio cultural por 
terremotos, inundações, incêndios, furacões, erupções vulcânicas, guerras, terrorismos, vandalismos e ig-
norância têm ocasionado um entorpecimento emocional e relativizado o problema. Passamos a considerar 
normal o que não é normal, considerar fatalidade o que é crime, considerar que não houve responsabilida-
de quando houve omissão e escolhas imprudentes. Não estamos tendo consciência das conseqüências que 
a perda da memória material pode ocasionar no desenvolvimento de um povo.

De toda forma, no Brasil, seja pela pouca sensibilidade da população, seja pela ignorância ou desinteresse 
calculado da classe política e/ou de gestores culturais, o tema não tem recebido a atenção devida. Como re-
sultado, os sinistros se repetem atingindo as mesmas instituições sucessivas vezes. Quando não existe refle-
xão, os erros não são avaliados dentro da seriedade necessária e não impulsionam as mudanças essenciais 
para que não se repitam. Dentro deste cenário peculiar de nossa contemporaneidade local, as situações de 
risco continuam presentes e inalteradas. 

 
 

 Ensaio
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Para melhor contextualizar o problema, vamos começar analisando os eventos relatados nas duas últimas 
décadas do século XX. Segundo DORGE & JONES (1999), neste período, 32 instituições culturais foram 
atingidas por sinistros de naturezas diversas. Os fortes terremotos, por exemplo, que atingiram a cidade 
de Assis, na Itália, no dia 26 de setembro de 1997, danificaram severamente a Basílica de São Francisco 
de Assis, destruindo parte do teto e um afresco de Cimabue. Poucos anos antes, em 1993, a Galleria 
delli Uffizzi, em Florença, também na Itália, sofreu um atentado a bomba que danificou algumas salas de 
exposições e o corredor de Vasari. No Rio de Janeiro, as águas da tempestade que caíram na madrugada 
do dia 20 de agosto de 1995, entraram por um buraco no telhado e atingiram os três andares do Museu 
Nacional, ocasionando avarias significativas ao acervo e danos severos em uma múmia de três mil anos 
e em um esqueleto completo de dinossauro de 80 milhões de anos. Em setembro de 1989, o Furacão 
Hugo danificou mais de 200 edifícios históricos em Charlotte, na Carolina do Norte. As chamas que 
invadiram Biblioteca da Academia Russa de Ciências, em 1988, destruíram 400.000 volumes de livros raros 
e deixaram mais de 3,6 milhões de livros molhados pela água utilizada pelos bombeiros. Além disso, as 
guerras que ocorreram, de 1990 a 1993, causaram danos ao Museu Nacional do Afeganistão, ao Museu 
Nacional do Kuwait e em inúmeros prédios históricos da Bósnia e da Croácia. São perdas impossíveis de 
serem mensuradas, seja pelo valor venal, seja pelo valor simbólico, histórico, artístico e/ou documental. 
 
                Gráfico 1: Exemplos de eventos que afetaram instituições culturais, de 1980 a 1999

 
Fica evidente, quando olhamos o Gráfico 1, que o fator que mais atingiu o patrimônio cultural 
no período especificado foi o incêndio, seguido pela inundação e pela guerra, ambos de forma 
igual. Embora os números sejam preocupantes, deve-se considerar que provavelmente estejam 
subnotificados. O único evento listado por DORGE & JONES (1999) no Brasil, por exemplo, foi a 
inundação que ocorreu no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, em 1995, embora, só na cidade de São 
Paulo, podem-se adicionar mais dois sinistros ocasionado pelas chuvas: o da Fundação Bienal de São 
Paulo1 e do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-USP), ambos em 1998. 
 
DORGE & JONES (1999), por exemplo, listam dez incêndios no mundo neste período e TÉTREAULT 
(2020) relata que somente na província de Quebec, no Canadá, de 1998 a 2002, ocorreram treze 
incêndios em bibliotecas e, de 1994 a 2004, mais de 100 incêndios em museus e galerias de arte 
no país. Muitos destes incêndios, conforme explica o autor, não foram relatados às autoridades 
competentes porque eram pequenos e não precisaram do corpo de bombeiros para controlá-los. 
Sobre isso, HARMATHY ET AL. (1989) estima que 22% de todos os incêndios que ocorreram nos 

1 Durante a XXIV Bienal de São Paulo

Sinistros no mundo: de 1980 a 1999

Fonte: DORGE & JONES (1999)
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Estados Unidos não foram relatados ou foram classificados como indeterminados. Deve-se incluir aqui, 
também, o incêndio da Igreja Nossa Senhora do Carmo, na cidade de Mariana, Minas Gerais, em 1999. 
 
As subnotificações, em caso dos incêndios, ocorrem com mais frequência quando se consegue controlar os 
sinistros internamente. Normalmente, os incêndios quando provocados por falta de manutenção, fiações 
deficientes, sobrecargas de energia, enfim, fatores diretamente ligados à negligência ou ignorância humana, 
só vêm a conhecimento público quando atingem proporções que impossibilitam negar sua existência.

Eventos naturais como fatores de preocupação

Analisando o Gráfico 1, constata-se um total de quatorze eventos provocados por acidentes naturais, 
quase a metade do total de ocorrências listadas. Este dado é significativo e se torna preocupante quando 
analisamos o Gráfico 2, do Our World in Data2, que registra os desastres ocasionados pelos eventos naturais 
– inundações, clima extremo, deslizamento de terra, movimentos de massa seca, incêndios florestais, 
atividades vulcânicas e terremos – desde o ano de 1900.

                            Gráfico 2: Números de eventos naturais registrados, de 1900 a 2019

 
 
Como se pode observar, até o ano de 1980 o gráfico apresenta alterações, mas se mantem abaixo de 100 
desastres/ano. A partir desta data, a curva é acentuada e exponencial tendo o maior pico em 2005, com 
432 eventos registrados. No ano passado, por exemplo, depois de uma pequena queda nos anos anteriores, 
foram registrados 361 eventos. Embora o Our World in Data não registre especificamente os acidentes 
naturais que impactaram o patrimônio cultural, sabe-se que a “ira da natureza”, conforme descreve DORGE 
& JONES (1999), representa uma ameaça comum e contínua às instituições culturais de todo o mundo. 
Tornou-se “comum” ver a Praça San Marco, em Veneza, inundada quase que anualmente, a terra tremer 
no Chile, grandes queimadas nas áreas florestais protegidas, deslizamentos de terra, tufões e furações. 
 
Deve-se considerar também, ao analisar o gráfico que, devido ao avanço da tecnologia, os relatos e registros 
de ocorrências atuais são mais completos que os antigos, o que pode ter ocasionado subnotificações, como 
o site mesmo afirma. De toda forma, mesmo com prováveis lacunas nos anos anteriores, a curva ascendente 
evoca uma série de questionamentos, preocupações e a certeza de que devemos preparar as instituições 
para acidentes naturais cada vez mais significativos. Por outro lado, com os avanços tecnológicos é possível 

2 Disponível no endereço: https://ourworldindata.org/grapher/number-of-natural-disaster-events

https://ourworldindata.org/grapher/number-of-natural-disaster-events
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dizer, de maneira precisa, onde, quando e com que amplitude o acidente ou catástrofe vai chegar ao seu 
máximo, os níveis das águas, a velocidade dos ventos, a força do fogo e alertar, o mais rapidamente possível, 
as pessoas interessadas; o que pode diminuir o impacto negativo.

Incêndios e o patrimônio cultural

Como o incêndio foi o fenômeno que apresentou maior incidência de ocorrências e por ser 
este um fator que, como explica ONO (2004), assola a todos, independente de condições 
econômicas, políticas ou geográficas e que, na maioria das vezes, tem efeitos devastadores, 
causando perdas totais e danos irreparáveis, é essencial que seja explorado mais profundamente. 
 
Torna-se necessário, também, para contextualizá-lo adequadamente dentro do cenário nacional, ampliar o 
recorte cronológico para que a análise comporte o primeiro incêndio de grandes proporções a atingir uma 
instituição museológica em terras brasileiras, o do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM-RJ). 
 
Na Madrugada do dia 8 de julho de 1978, o Rio de Janeiro e o Brasil acordaram mais pobres, praticamente todo 
o acervo do MAM-RJ foi destruído por um incêndio. Quase mil obras se perderam: Picasso, Volpi, Salvador 
Dali, Portinari, Henri Matisse, Salvador Dali, Kandinsky, Paul Klee, Ben Nicholson, dentre outros. Além disso, 
as chamas levaram 70 obras do artista uruguaio, Torres Garcia, pertencentes à família, e que estavam 
emprestadas para uma exposição temporária na instituição. A hipótese levantada na ocasião foi de sobrecarga 
de tensão no sistema elétrico ou fiação elétrica deficiente, mas até hoje as causas não foram esclarecidas. 
 
 
          Gráfico 3: Alguns incêndios que afetaram instituições culturais, de 1970 a 1999, no mundo

 
 
                                            Fonte: DORGE & JONES (1999) e veículos de comunicação

Conforme se pode observar no Gráfico 33, nos últimos 30 anos do século XX, o mundo presenciou dezenove 
incêndios de grandes proporções em instituições culturais sendo que, destes, onze ocorreram em solo 
americano e apenas dois no Brasil, os demais ocorreram na Inglaterra, Rússia e Itália. É interessante apontar 

3 No gráfico 3 além dos incêndios apontados por DORGE & JONES (1999) foram inseridos três incêndios ocorridos na Itália e um no Brasil. Ins-
tituições listadas no Gráfico 3: The Henry Ford Museum, Michigan, EUA (1970); National Museum of American History, Washington, D.C. EUA 
(1970); San Diego Aerospace Museum, Califórnia, EUA (1978); Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Brasil (1978); Franklin D. Roosevelt 
National Historic Site, New York, EUA (1982),  Palácio do Vignola,  Todi, Itália (1982); Byer Museum of Art, Illinois, EUA (1984); Los Angeles Public 
Library, Califórnia, EUA (1985); Huntington Gallery, Califórnia, EUA (1985); Hampton Court Apartments, Inglaterra (1986); Library of the Russian 
Academy of Science, Leningrado, Rússia (1988);  The Cabildo, Louisiana State Museum, Louisiana, EUA (1988); Windsor Castle, Berkshire, Ingla-
terra (1992); Yuma Arizona Art Center, Arizona, EUA (1993); Oshkosh Pubic Museum, Wisconsin, EUA (1993); Oakland Museum, Califórnia, EUA 
(1993); Teatro La Fenice, Veneza, Itália (1996);, Capela do Santo Sudário, Turim, Itália (1997), Igreja Nossa Senhora do Carmo, Mariana, Minas 
Gerais, Brasil (1999).
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que, dentre os incêndios que tiveram sua origem identificada, apenas dois foram criminosos4. A grande 
maioria está ligada, de alguma forma, a deficiências na rede elétrica, seja por sobrecarga de energia, curto-
circuito ou fiação deficiente, ou seja, poderiam ter sido evitados.

Gráfico 4: Alguns incêndios que afetaram instituições culturais, de 2000 a 2020, no mundo

                                                              Fonte: Veículos de comunicação

No entanto, quando se analisa os incêndios que impactaram o patrimônio cultural e artístico no século 
XXI, Gráfico 45, observa-se uma alteração significativa no mapa geográfico das incidências. Os Estados 
Unidos que lideraram isoladamente os sinistros com fogo no final do século XX, não foram protagonistas de 
nenhum incêndio de grandes proporções no século XXI. Esta mudança positiva foi resultado de um amplo 
trabalho e de implantação de normas direcionadas para a segurança contra incêndios em edificações 
históricas, artísticas e/ou documentais. A norma NFPA909: Protection of Cultural Resources, na edição 
de 2001, e a NFPA 914: Fire Protection in Historic Strutures, por exemplo, além de ser referência para 
projetistas e instaladores de sistema de proteção contra incêndio, também destaca a necessidade de Planos 
de Emergência, de critérios mínimos para implementação de um programa de prevenção de incêndios, de 
medidas de segurança para novas construções e para reformas em edificações existentes, da importância 
da manutenção preventiva e corretiva e as particularidades de diferentes tipos de uso de edifícios históricos 
ou que abrigam acervos histórico-culturais (ONO, 2004). Além disso, o NFPA estabeleceu um tempo total 
de resposta de até 6 minutos, o que é decisivo no controle do incêndio e salvaguarda do patrimônio. Vale 
registrar que no caso do incêndio da Igreja Nossa Senhora do Rosário6, de Pirenópolis, o tempo de resposta 
foi de duas horas; quando os bombeiros chegaram as chamas já haviam consumido parte da edificação. 
 
O Brasil, nas duas primeiras décadas deste século, tem liderado isoladamente os sinistros com fogo, 
como pode ser observado no Gráfico 4; dos vinte incêndios ocorridos no mundo, treze foram em solo 
4 Segundo DORGE& JONES (1999), são eles:  o incêndio ocorrido em 22/02/1978 no San Diego Aerospace Museum e o incêndio 
ocorrido em 19/04/1885 no Los Angeles Public Library.
5 Instituições listadas no Gráfico 4: Igreja Nossa Senhora do Rosário, Pirenópolis, Brasil (2002); Centro Cultural São Paulo, São Paulo, 
Brasil (2007); Teatro da Cultura Artística, São Paulo, Brasil (2008); Instituto Butantan, São Paulo, Brasil (2010); Cidade da Ciência, 
Nápoles, Itália (2012); Memorial da América Latina, São Paulo, Brasil (2013); Igreja San Francisco, Valparaiso, Chile (2013); Teatro 
Santiago, Santiago, Chile (2013); Palácio Iñiguez, Santiago, Chile (2013); Museu de Ciências Naturais da PUC de Minas Gerais, Minas 
Gerais, Brasil (2013);  Centro Cultural Liceu de Artes e Ofícios, São Paulo, Brasil (2014); Museu da Língua Portuguesa, São Paulo, 
Brasil (2015); Museu de História Natural da Índia, Nova Délhi, Índia (2016); Cinemateca Brasileira, São Paulo, Brasil (2016); Museu 
Nacional, Rio de Janeiro, Brasil (2018); Catedral de Notre-Dame, Paris, França (2019);  Museu de História Natural, Belo Horizonte, 
Brasil (2020); Ruinas da Igreja Nossa Senhora da Conceição, Guarapari, Brasil (2020); Igreja Nossa Senhora dos Remédios, Paraty, 
Brasil (2020); Catedral de Nantes, França (2020).
6 O incêndio começou as 2h da manhã e o caminhão pipa chegou ao local as 4h. Fonte: https://pirenopolis.tur.br/turismo/
atrativos/centro-historico/igreja-matriz/matriz-incendio 

https://pirenopolis.tur.br/turismo/atrativos/centro-historico/igreja-matriz/matriz-incendio
https://pirenopolis.tur.br/turismo/atrativos/centro-historico/igreja-matriz/matriz-incendio
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brasileiro. Infelizmente, o incêndio no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que ocasionou a perda 
de 90% do acervo, não foi suficiente para que o país implementasse as mudanças necessárias para 
minimizar os riscos de novas ocorrências. Aliás, em 1982, apenas quatro anos após o evento e com o 
Museu totalmente restaurado, teve novo princípio de incêndio. O fogo, que começou às 4h30 e durou 15 
minutos, surgiu de um curto-circuito no compartimento que abrigava o aparelho de ar condicionado. O 
incêndio só não foi maior porque os seguranças, responsáveis pela ronda, conseguiram conter as chamas. 
 
Esta não reflexão traduzida em displicência governamental, que não elaborou e implantou as normativas 
necessárias para proteção do patrimônio cultural em situação de emergência, ditou as consequências nas 
décadas posteriores.

No Gráfico 5, é possível evidenciar, também, o protagonismo do Estado de São Paulo; 63% dos 
sinistros registrados ocorreram em solo paulista. Se analisarmos esta porcentagem considerando a 
quantidade de museus no Estado e no país, o resultado pode ser mais surpreendente. Segundo a 
plataforma federal de museus brasileiros, Museusbr, o país tem cadastrados 3.880 museus7, sendo 
que, deste total, 675 estão no Estado de São Paulo, ou seja, 17% dos museus no país. Vale salientar 
que a plataforma não registra, por exemplo, edificações tombadas, arquivos e bibliotecas. Por outro 
lado, se a análise atentar para as perdas advindas destes e não para a quantidade, o incêndio do 
Museu Nacional, do Rio de Janeiro, com uma perda estimada em 20 milhões de itens, só encontra 
precedente, no país, com o incêndio ocorrido no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 1978.   
 
De toda forma, deve-se considerar que este número, embora alarmante, reproduza apenas aqueles incêndios 
veiculados pelos meios de comunicação. Segundo levantamento feito, em 2009, pelo Coronel Eduardo Nocetti 
Holms, do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, de 1999 a 20088, ocorreram 86 incêndios9 notificados 
em museus no Estado de São Paulo; e não estão sendo considerados, aqui, os incêndios não informados 
que foram controlados internamente pelas instituições. Segundo PEDERSOLI (2019), o número apresentado 
por Holms é absoluto, mas se integrados ao tamanho da população é possível calcular a probabilidade de 
incidência de incêndios no patrimônio a cada intervalo de trinta anos. O resultado não é animador, aponta 
que o Brasil está significativamente na frente dos demais países analisados, apresentando uma média de 
nove incêndios por ano e uma probabilidade de 40% de incêndios em museus a cada intervalo. Em segundo 
lugar vem o Canadá, com uma probabilidade de incêndios de 20% em Museus e 10% em bibliotecas. 
 
                                 Gráfico 5:  Alguns incêndios ocorridos no Brasil de 2000 a 2020

 
É interessante também observar, como evidencia a Tabela 1, que a maioria dos incêndios registrados, 
ocorridos no Brasil, neste século, começaram fora do horário de funcionamento das instituições; 
que nem sempre as causas são determinadas ou se veicula o resultado; que a maioria dos eventos 
foram conseqüências de ações humanas, intencionais ou não, como falha no sistema de construção, 
práticas inseguras, incêndio culposo e acidentes; que dentre os eventos, que tiveram sua causa 

7 Dados levantados no dia 18 de setembro. Disponível no endereço: http://museus.cultura.gov.br 
8 Deste total, 12 ocorreram em 1999.
9 Estatística apresentada em novembro de 2009, no Seminário Internacional do MAC USP, na apresentação “Segurança em 
Museus: um olhar multidisciplinar”. 

http://museus.cultura.gov.br
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determinada, a grande maioria teve alguma ligação com o sistema elétrico, seja mau funcionamento 
dos sistemas de climatização, sobrecarga de energia, fiação velha, defeituosa ou danificada; 
que nenhum incêndio foi ocasionado por acidentes naturais como, por exemplo, relâmpagos. 
 
Conclui-se, assim, que muitos incêndios poderiam ter sido evitados através de legislação específica e 
medidas preventivas adequadas nos quesitos segurança e manutenção.  TÉTREAULT (2020) comenta que os 
equipamentos e sistemas de segurança devem não apenas estar instalados, mas devem ser inspecionados 
regularmente para garantir que estejam funcionando corretamente.  Uma política de prevenção de riscos 
e de gestão de crise impõe exigências, e a legislação deve evoluir nesse sentido não apenas fazendo as 
leis, mas garantindo a sua execução. O patrimônio cultural se inscreve no quadro de um processo de 
desenvolvimento, mas deve-se constatar que foi raramente levado em consideração nos planos de 
prevenção de riscos maiores.

                                   Tabela 1: Alguns incêndios ocorridos no Brasil de 2000 a 2020

 
 
 
No Brasil, não existe uma legislação federal direcionada para a segurança contra incêndio em edificações 
históricas, museológicas, documentais ou bibliográficas. Fato agravado pela falta de órgãos fiscalizadores 
que garantam a segurança mínima dos edifícios culturais. Para ONO (2004), este panorama é intensificado 
quando acrescentamos a carência de mão-de-obra qualificada e de recursos para manutenção e segurança 
do patrimônio histórico existente em edifícios, principalmente quando estes pertencem a entidades públicas. 
 
Com relação às normativas, HOLMS (2006-2019) comenta que alguns Corpos de Bombeiros 
Brasileiros, em seus Códigos Estaduais de Segurança Contra Incêndios, fazem alguma citação ao 
tema, porém não estabelecem medidas de proteção específicas para prédios históricos. Para ele, 
a primeira normativa neste sentido foi a Instrução Técnica N. 35, “Segurança contra Incêndio em 
Edificações que compõem o Patrimônio Cultural”, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais 
(CBMMG), que objetiva estabelecer as medidas de segurança contra incêndio e pânico, visando 
atender as condições mínimas aceitáveis para proteção das edificações que compõem o patrimônio 
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cultural do Estado, sejam estas, objetos de proteção no âmbito Municipal, Estadual ou Federal.  
 
A segunda normativa foi a Instrução Técnica N.40/201110, “Edificações históricas, museus e instituições 
culturais com acervos museológicos”, de 2011, do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo, que estabelece procedimentos diferenciados para a atuação na proteção de bens culturais 
em casos de emergência. A Instrução Técnica, que na versão inicial trazia recomendações básicas, 
sofreu alterações complementares nos anos subsequentes tornando-se referência para outros estados. 
 
Além disso, após o incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro, em 2018, foi redigida a Declaração do Rio de 
Janeiro sobre Redução do Risco de Incêndio no Patrimônio Cultural11, como resultado do Seminário Internacional 
“Patrimônio em chamas: quem é o próximo? Gestão de risco e incêndio para o patrimônio cultural”, realizado 
em junho de 2019 no Rio de Janeiro. A Declaração consta de quatorze recomendações básicas, que abrangem 
desde a necessidade de legislação própria até a inclusão do tema no setor educacional, cuja implementação 
depende de vontade política e de comprometimento dos setores envolvidos para se obter resultados efetivos. 
 
De toda forma, os riscos ligados às catástrofes, naturais ou não, atingem a todos: governos, associações de 
classe e cidadãos. O risco, segundo BECK (2011), é um estágio intermediário entre a segurança e a destruição. 
Assim, deve-se desenvolver uma “cultura de risco” sobre outras bases que não a da fatalidade. Uma política 
de prevenção de riscos deve permitir ações específicas para as áreas identificadas, os edifícios, as instituições, 
os bens e as coleções. Deve viabilizar o desenvolvimento de planos de segurança e emergência. No entanto, 
somente pessoas conscientizadas, treinadas e equipadas poderão participar eficazmente das etapas de 
preparação para o enfrentamento de situações de emergência.

Reflexões e elucidações

Para melhor contextualizar esta análise, é necessário comentar sucintamente sobre as bases que me 
permitem avaliar esta questão. Toda a minha vida profissional foi assentada em instituições museológicas 
ou culturais, seja como funcionária12 ou prestadora de serviços. Neste percurso deparei com inúmeras 
situações de emergências, sendo que algumas vieram a público, "pela resposta da instituição própria 
magnanimidade do evento, e outras não". Isto não significa que o impacto delas para as coleções tenha 
sido menor, apenas sua visibilidade foi estrategicamente conduzida. Dentre as que vieram a público estão 
as inundações ocasionadas pelas chuvas de granizo de 1998 que alagou a reserva técnica do MAC-USP, 
localizada no prédio da Bienal, no Ibirapuera, e o prédio onde atualmente funciona o Museu Afro Brasil, 
também no Ibirapuera, que na ocasião apresentava uma exposição do Museu; e o incêndio ocorrido em 
2007 no Centro Cultural São Paulo (CCSP), ocasionado pela queda de um balão. Embora os eventos tenham 
tido impacto semelhante nas coleções, a visão das labaredas, contrastando com o céu escuro, tem um 
efeito mais definitivo em nossa percepção e em nossa realidade do que a visão das águas atingindo as 
instalações. A água molha, mas seca. O fogo destrói tudo o que toca, que seja de origem vegetal ou animal, 
e normalmente vem acompanhado da água dos bombeiros, fuligem e combustão de alguns materiais.

Em ambos os casos, embora a resposta das instituições tenha sido rápida, o que garantiu o controle dos 
danos, constatou-se claramente o despreparo destas em lidar com situações de emergência, fato agravado 
pela falta de normatização e legislação em todas as esferas governamentais. Como já mencionado 
anteriormente, a maioria das normativas não estabelece diferenças entre a resposta a um sinistro em 
museu ou em supermercado, isto faz com que as equipes responsáveis pelo salvamento e controle dos 
eventos também não tenham preparo diferenciado.

No caso do CCSP, em aproximadamente trinta minutos, o fogo destruiu cerca de 400m2 do teto. A água utilizada 
pelos bombeiros para interromper o incêndio atingiu as salas de exposição, a biblioteca e desceu até o piso técnico, 
último piso, ocasionando danos em partes dos materiais e documentos13 não catalogados que se encontravam 

10 Disponível no endereço: http://www.corpodebombeiros.sp.gov.br/dsci_publicacoes2/_lib/file/doc/it_40_2018.pdf 
11  Disponível no endereço: https://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2019/12/DeclaracaoRioJaneiro.pdf 
12 De 1988 a 1999 como conservadora-restauradora do MAC-USP. De 1999 a 2002 como diretora da Divisão de Preservação e 
Conservação do MAC-USP. De 2007 a 2011 como diretora da Divisão de Acervo do Centro Cultural São Paulo. 
13 Estavam acondicionados nestas reservas cerca de 500.000 itens pertencentes à Discoteca Oneyda Alvarenga, ao Arquivo 
Multimeios e à Biblioteca.

http://www.corpodebombeiros.sp.gov.br/dsci_publicacoes2/_lib/file/doc/it_40_2018.pdf
https://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2019/12/DeclaracaoRioJaneiro.pdf
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acondicionados nas salas de reservas técnicas. Como não era a minha primeira experiência com sinistros, e também 
tinha consciência que o patrimônio danificado pode levar décadas para que possa novamente ser disponibilizado 
para o público, como pude comprovar trabalhando os materiais danificados pela grande inundação de Firenze14, 
esperava que aquele triste episódio pudesse ser a base de alguma mudança. 

Após o evento, a primeira providência foi fazer um levantamento das deficiências detectadas internamente na 
instituição: as equipes não possuíam treinamento em situação de emergência; houve falta de comunicação 
entre as diferentes esferas gerenciais; houve deficiência na checagem periódica dos equipamentos; 
não havia  mapeamento dos equipamentos e materiais disponíveis; não havia sinalização adequada dos 
conjuntos de acervo mais significativos e valiosos para a instituição e nem a identificação dos conjuntos de 
acervo mais frágeis; além disso, constatou-se, também, a complexidade que envolve o apoio das equipes 
terceirizadas quando as atividades necessárias não estão especificadas no contrato. Mesmo assim, deve-
se registrar que, apesar da dimensão do sinistro, nenhum item do acervo se perdeu. A salvaguarda dos 
itens danificados só foi possível pelo envolvimento e capacidade de trabalhar em equipe dos funcionários, 
pela capacidade das equipes em respeitar a hierarquia estabelecida e pelo profundo conhecimento da 
instituição pelos funcionários.

Observou-se também que os danos poderiam ter sido minorados se os bombeiros conhecessem 
internamente a instituição, se tivessem treinamento para intervirem em espaços museológicos e se o 
tempo de resposta da vistoria oficial15 tivesse sido menor.

Com base neste levantamento buscou-se reduzir as deficiências internas, e para enfrentar as externas 
optou-se pela união como fator de construção de novas práticas. Criou-se, assim, em 2007, o grupo 
denominado “Patrimônio e Proteção” formado por especialistas de diversas instituições16 e conservadores 
autônomos. O Grupo, com reuniões mensais, atuava principalmente na conscientização da necessidade 
de elaboração de planos de emergências pelas instituições, na avaliação dos riscos, na aproximação com 
o corpo de bombeiros e em oficinas e workshops, que focavam a segurança e o treinamento através de 
simulações de crise. Em 2008, o Grupo decidiu, devido ao alinhamento de objetivos, solicitar permissão 
para o Comitê Nacional do Escudo Azul, com sede no Rio de Janeiro, para criar o Comitê Paulista. Com a 
autorização, que veio em dezembro do mesmo ano, o grupo passou a ser denominado Comitê Paulista do 
Escudo Azul – CPEA.

Para contextualizar o leitor, o Comitê Internacional do Escudo Azul (International Committee of the Blue 
Shield- ICBS), com sede na França, foi criado em 199617, com base na Convenção de Haia de 1954,  com 
o propósito de proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e dar diretrizes para a reação diante de 
situações de urgência ocasionadas por conflitos armados ou catástrofes naturais, pautando-se nos seguintes 
princípios: ação coordenada, independência, neutralidade, profissionalismo, respeito às entidades culturais 
e inexistência de fins lucrativos. Para cumprir seus objetivos, o Escudo Azul tem três atribuições principais: 
prevenção de sinistros, medidas de urgência durante catástrofes e organização de equipes de reconstrução 
após os sinistros.

Infelizmente, descobriu-se posteriormente, em 2013, que o Comitê Nacional não estava regularizado 

14 Em 1986 fiz estágio no Gabinetto GP Vieussex, em Florença, na Itália, cujo laboratório de conservação foi criado para restaurar os 
livros danificados pela grande inundação de Firenze, de 1966. O desastre atingiu mais de 800.000 volumes de livros, deixando-os 
destruídos ou danificados por água e lama. Segundo MINDLIN (1994), o material passível de recuperação foi levado para os Alpes, 
e lá se conservou congelado até que pudesse ser iniciado o trabalho de restauro. Embora o Instituto tivesse uma equipe grande e 
bem estruturada e trabalhasse a praticamente duas décadas nos restauros destes livros, a quantidade de itens para ser tratados 
era assustadora, impossível de estimar. É interessante observar que como o laboratório foi criado com a finalidade de tratar livros 
danificados pela água, desenvolveu processos e equipamentos que foram posteriormente utilizados por outros países.
15 A vistoria oficial ocorreu cerca de doze horas após o controle do sinistro, o que poderia ter impactado negativamente no estado 
de conservação das obras atingidas.
16 Instituições formadoras do grupo: Centro Cultural São Paulo, Pinacoteca do estado, Museu de Arte de São Paulo, Museu de Arte 
Contemporânea da Universidade de São Paulo, Arquivo Municipal, Biblioteca Mario de Andrade, Instituto Lina Bo Bardi, Museu 
Lasar Segall e Museu de Arte Moderna.
17 Foi criado por quatro organizações não governamentais: Conselho Internacional de Arquivos (CIA), Conselho Internacional de 
Museus (ICOM), Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS) e Federação Internacional de Bibliotecários e Bibliotecas 
(IFLA). Estas organizações possuem âmbito de atuação internacional e reúnem profissionais das áreas de arquivo, bibliotecas, 
museus e monumentos.
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e, portanto, não poderia ter dado a permissão para que o Comitê Paulista existisse. O CPEA que, 
neste momento, possuía cerca de 50 membros e mais de 100 colaboradores, começou então um 
processo de regularização do Comitê Nacional do Escudo Azul junto a ICBS. Regularização que se 
concretizou em 2016, mas que acabou por extinguir o CPEA e alijar o Grupo. Em 2018 a presidência do 
International Council of Museums – Brasil (ICOM Brasil), solicitou que o Grupo assumisse a transição 
e implantação do Comitê Nacional do Escudo Azul. O Grupo aceitou criar uma diretoria de transição, 
mas até o momento não temos respostas às nossas solicitações, o que nos impede de levar em frente 
este importante e necessário projeto. De toda forma, esperamos que Comitê consiga se firmar e 
criar ações necessárias para a salvaguarda das coleções em situação de emergência. Embora seja  
lamentável, em um país com tanta carência de informação, perder o trabalho realizado durante os oito 
anos de existência do CPEA.

Dentre as diversas atividades desenvolvidas pelo Comitê Paulista do Escudo Azul podemos citar: 
desenvolvimento de banco de dados de voluntários, com especificação da área de atuação;  criação do 
site, com o objetivo de divulgar eventos importantes da área e oferecer informações e orientações sobre 
as ações de prevenção e proteção dos bens culturais; criação de grupos de estudo nas diversas vertentes 
de atuação em prol da segurança do patrimônio; realização de eventos, simulação de crise e treinamentos; 
participação em congressos e seminários objetivando divulgar a entidade; visitas técnicas em instituições 
para identificação de problemas e riscos; e a aproximação com o Corpo de Bombeiros do Estado de São 
Paulo que, através de Holms que era membro ativo do Grupo Patrimônio e Proteção/ CPEA, resultou no 
aperfeiçoamento da minuta que converteu-se na Instrução Técnica N.40/2011,18 que estabelece requisitos 
complementares de segurança contra incêndio em edificações históricas e de interesse do patrimônio 
histórico-cultural, bem como aquelas que abrigam bens culturais e/ou artísticos (HOLMS, 2019). 

Considerações finais

Devido ao fato de ter participado da coordenação do Grupo e posteriormente do Comitê Paulista do Escudo 
Azul, de 2007 a 2014, e tenha, durante este período, vivenciado a realidade estrutural de várias instituições 
culturais brasileiras, tenho convicção de que sem uma atitude madura e responsável por parte de nossos 
governantes estaremos fadados a ver nossas coleções, nossas raízes, serem constantemente arrancadas. 
O relato do porquê um comitê essencial para auxiliar em momentos de sinistros, como o CBEA, não estar 
operante no Brasil é necessário para que as memórias não se percam, mas acima de tudo para enfatizar 
que quando existe união e interesses comuns é possível ações propositivas sem necessariamente estarem 
vinculadas a organizações maiores. Aliás, muitas vezes a chancela de instâncias superiores pode transformar 
uma organização em vitrine política, onde os objetivos se tornam meios, impedindo sua ampla e completa 
eficiência nos momentos necessários. Com isso, não se está eximindo o Governo de fazer o seu trabalho 
de legislar e fazer cumprir as leis, de proteger o patrimônio cultural conforme determina a Constituição da 
República Federativa do Brasil, Título II, Capítulo II; mas reconhecendo que é importante todos assumirem 
compromissos, responsabilidades e eventuais culpas.

A perda do patrimônio cultural, seja ele arqueológico, etnográfico, documental, bibliográfico ou artístico, 
significa a perda da vinculação de um individuo ou de um grupo a uma tradição, a um sentimento de 
identidade nacional ou regional. As pessoas vêm e vão, os políticos vêm e vão, os governos vêm e vão, 
mas é o patrimônio cultural, em suas múltiplas vertentes, que liga as diferentes gerações e proporciona o 
sentimento de segurança, de raiz, de pertencimento. 
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RESUMO

Recomendações com parâmetros orientadores para o desenvolvimento de um plano de recuperação 
de acervo pós-desastre. Apresenta-se parte dos resultados da pesquisa que abordou a oportunidade 
de reconfigurar acervos arquivísticos sinistrados por meio de representantes digitais do acervo original 
perdido, considerando o caso da Seção de Memória e Arquivo do Museu Nacional (SEMEAR), sinistrado 
em setembro de 2018. No plano metodológico, buscou-se na literatura nacional e internacional da 
Arquivologia sobre preservação de acervos, o uso de tecnologias digitais e estudos sobre desastres com 
enfoque geral em patrimônio. As recomendações passam pela necessidade de criar um grupo de trabalho 
para planejamento das etapas, definição de responsabilidades, identificação de recursos, estabelecimento 
de prioridades no tratamento de arquivos a serem recuperados. Para tanto, sugere-se a mobilização de 
potenciais possuidores de representantes digitais do acervo; envolvimento da sociedade por meio de uma 
narrativa de pertencimento do arquivo; construção do processo de recebimento de representantes digitais 
do acervo perdido; definição da infraestrutura de armazenamento e implantação de plataforma de acesso.

Palavras-chave: Museu Nacional. Reconfiguração de Acervo. Arquivos sinistrados. 

 
ABSTRACT

This article offers criteria of recommendations for damaged archives records. The research presents 
some results to serve as a guideline and develop a recovery plan for post-disaster collection. The proposal 
addressed the opportunity to reconfigure loss of archival collections through digital surrogates of the initial 
lost set of documents, considering the case of the National Museum’s, specifically the Memory and Archive 
Section ("SEMEAR" in Portuguese) wich was dameged in September of 2018. On the methodological 
level, the national and international literature of Archivology was sought with the information targeted 
on preservation of collections, the use of digital technologies and studies on disasters with a general 
focus on heritage. The recommendations include the need to generate a task force for proposing the 
steps, defining responsibilities, identifying resources and setting priorities in the processing of files to be 
retrieved. Therefore it is suggested the mobilization of the potential holdres of digital representatives of the 
collection; involvement of society through a narrative claiming a belonging to the archive; construction of 
the process of receiving digital representatives from the lost collection; definition of storage infrastructure 
and deployment of access platform.

Keywords: National Museum. Reconfiguration of Collection. Lost records.

1 Artigo apresenta parte dos resultados da pesquisa realizada no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Documen-
tos e Arquivos, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, 2019. Silva Junior, Jorge Dias da. Recomendações para reconfi-
guração do acervo da Seção de Memória e Arquivo do Museu Nacional após o incêndio / Jorge Dias da Silva Junior. – 2019. 197 f. 
Orientador: Eliezer Pires da Silva. Produto técnico-científico (Mestrado). 
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Introdução
 
Incêndio de grandes proporções destrói o Museu Nacional foi a principal manchete do Portal G1 em 2 de 
setembro de 2018 (TORRES et al., 2018). 

O país foi impactado por um desastre sem precedentes, ocorrido com seu maior museu de história natural, 
três meses após completar seu bicentenário. A notícia dessa destruição transcendeu as fronteiras do país 
e comoveu as nações de todo o mundo. Dentre as muitas perdas encontrava-se o acervo arquivístico da 
Seção de Memória e Arquivo (SEMEAR) do Museu Nacional/UFRJ. 

A SEMEAR custodia a documentação histórica da instituição, que registrava os primórdios da prática da ciência 
e propicia o entendimento da atividade científica desde as primeiras décadas do século XIX no Brasil. Antes 
do incêndio de 2018, seu acervo era composto de aproximadamente 3,5 milhões de itens, compreendendo 
550 metros lineares de documentos textuais, cerca de 20 mil peças iconográficas distribuídas por 57 
fundos arquivísticos, 416 itens entre mapas, quadros, desenhos e gravuras, 822 publicações (livros, teses e 
dissertações) e 70 objetos tridimensionais. (SOUZA FILHO, 2018, slides 18.).

O acervo físico remanescente abrange documentos fotográficos e fitas magnéticas de vídeo que registram 
as variadas atividades da instituição. Existem ainda equipamentos cinematográficos e de laboratório 
fotográfico cuja datação se estende dos séculos XIX ao XXI, testemunhando o investimento do Museu 
Nacional em atualização no campo da imagem. Esse material escapou do sinistro, visto que se encontrava 
armazenado no prédio da Biblioteca, no Horto Botânico. Uma parcela deste patrimônio, mais exatamente a 
subsérie Avisos e Ofícios do Fundo Diretoria do período de 1810 a 1875 sobreviveu a partir de um processo 
prévio de microfilmagem.

Além desse material, possui a documentação retirada dos escombros do Palácio que passa por fases de 
estudos especializados no Brasil e no exterior que visem o resgate, ainda que parcial, das informações nela 
contidas. 

Essa historicidade da ciência no país por si só já justifica que se impulsione politicamente esforços para 
a sua reconfiguração. Assim, verificou-se a urgência de se buscar fundamentos para adotar medidas 
técnicas em auxílio a esse acervo sinistrado, apontar condições para sua preservação e oferecer acesso aos 
representantes digitais recebidos pela SEMEAR, no seu processo de reconfiguração.

Pensar em uma solução para esse tipo de evento, ou seja, pós-tragédia é essencial para a Arquivologia 
como disciplina cujo objeto são os arquivos. É necessário esse tipo de enfrentamento, que possa suscitar 
discussão e impulsionar o desenvolvimento da disciplina arquivística sobre a temática de tratamento de 
acervo sinistrado, buscando adaptar a teoria para um caso concreto de sinistro, evoluindo em direção à 
base conceitual para essa reconfiguração.

Primeiramente, é preciso observar que essa situação já ocorreu inúmeras vezes e em vários lugares do 
mundo, ocasionando perdas significativas de patrimônio documental. Nos últimos anos, o Brasil vem 
sofrendo com grandes incêndios, que consumiram prédios que guardavam acervos de grande valor artístico, 
histórico, científico e cultural. A figura 1 relata outros casos de incêndios ocorridos no Brasil, de 1978 a 2016

Figura 1 – Incêndios em edifícios que abrigavam tesouros culturais e científicos do país

Ano Local Perdas

1978 Museu de Arte Moderna-
MAM (Rio de Janeiro)

Telas de Picasso, Miró, Dalí e de centenas de artistas brasileiros 
queimaram em 40 minutos.

2008 Teatro Cultura Artística 
(São Paulo)

O incêndio destruiu dois pianos e equipamentos de som e ilumi-
nação, o figurino das peças O Bem Amado, do ator Marco Nani-
ni, e Toc Toc. O afresco de Di Cavalcanti, na fachada, com 48 m 
de largura e 8 m de altura, é um dos poucos pontos da estrutura 

original em condições de ser restaurado.
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Figura 1 – Incêndios em edifícios que abrigavam tesouros culturais e científicos do país

Ano Local Perdas

2010 Instituto Butantã  (São 
Paulo)

Um dos principais acervos de cobras do mundo. A coleção atin-
gida pelo incêndio possuía cerca de 77 mil cobras catalogadas e 

cerca de 5 mil em processo de registro.

2013 Memorial da América 
Latina (São Paulo)

O incêndio ocorreu no auditório Simón Bolívar, onde havia uma 
tapeçaria de 800 m² da artista Tomie Ohtake.

2013
Museu de Ciências 
Naturais da PUC de Minas 
Gerais

O incêndio destruiu réplicas, cenários, fiações e pisos do 2º an-
dar da instituição.

2014
Centro Cultural Liceu 
de Artes e Ofícios  (São 
Paulo)

O incêndio queimou quadros, esculturas, móveis antigos e répli-
cas em gesso. Entre as 35 peças danificadas, estava a versão em 
gesso da Pietá, de Michelangelo, cujo original em mármore está 

na Basílica de São Pedro, no Vaticano.

2015
Museu de Língua 
Portuguesa            (São 
Paulo)

O incêndio atingiu os três andares e a cobertura do Museu. Feliz-
mente não houve perda de acervo, pois era todo digital e havia 

um backup de todo o material.

2016 Cinemateca Brasileira 
(São Paulo)

Foram 270 títulos perdidos definitivamente, entre cinejornais, 
com cenas de noticiário político e curta-metragem.

  Fonte: BBC News.2 

Tendo em vista ter vivenciado todo esse processo da tragédia no arquivo do Museu Nacional, buscou-se 
nessa pesquisa caminhos para mitigar esse sinistro. Esse artigo vem apresentar o resultado da Dissertação 
de Mestrado que teve como objetivo principal elaborar recomendações para reconfiguração de acervos 
arquivísticos sinistrados, considerando o caso da Seção de Memória e Arquivo do Museu Nacional 
(SEMEAR), por meio de representantes digitais do acervo original perdido em 02/09/2018. A seguir será 
apresentada a metodologia para a construção das recomendações para tratamento de acervo sinistrado. 
 

Construção das recomendações 

A metodologia adotada para este objetivo perpassa pelos resultados obtidos na pesquisa sobre as referências 
da Arquivologia relacionadas a acervos sinistrados e no resultado das experiências da SEMEAR.

No intuito de buscar fontes que pudessem ajudar na construção das recomendações, foi feita uma pesquisa 
em bases de dados, para selecionar os estudos que versassem sobre a temática do tratamento de acervos 
pós-desastre.

Neste estudo, seguiu-se a metodologia PICo adaptada por Karino e Felli (2012), em que o P corresponde 
aos participantes, I corresponde ao fenômeno de interesse e Co corresponde ao contexto do estudo. Dessa 
forma, a questão de pesquisa foi estruturada no formato PICo, em que as autoras fazem a junção das duas 
últimas letras, “Co”, para representar o contexto do problema. 

O processo envolveu as seguintes etapas:

a) formulação da questão problema, com posterior elaboração do protocolo;

b) coleta de dados por meio de revisão sistemática de literatura, na busca por estudos que 
utilizam sentenças/strings já definidas;

2 Disponível: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45348664. Acesso em: 04 dez. 2018.
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c) avaliação dos estudos coletados, com emprego dos critérios de inclusão e exclusão;

d) interpretação dos dados, por meio de extração de dados dos estudos selecionados; 

e) apresentação dos resultados.

Assim, no desenvolvimento da investigação formulou-se a questão de pesquisa: “É possível reconfigurar 
acervos sinistrados, a partir de representantes digitais, sob o ponto de vista da teoria arquivística clássica?”

Essa dita teoria arquivística clássica compreende o conjunto de formulações que, desde o século XIX, reforçam 
o respeito aos fundos de arquivo e sua ordem original como expressão de uma construção conceitual fora 
da qual o arquivo se descaracterizaria. Trata-se de uma concepção de unidade e totalidade que emerge 
dos vínculos entre o produtor, suas funções e os documentos acumulados. Daí surgiu o questionamento se 
a reunião de fragmentos por meio de representantes digitais de documentos perdidos daria conta desses 
clássicos preceitos arquivísticos. 

Com a formulação da pergunta de pesquisa, foi possível definir os estudos relevantes para a investigação a 
ser realizada. A partir dessa definição, conseguiu-se traduzir a questão de pesquisa em sentenças, strings de 
busca, as quais foram aplicadas às bases de dados na busca por trabalhos relativos aos temas de interesse. 
A seguir, caracteriza-se a formulação da pesquisa qualitativa, utilizando-se o formato PICo.

Nessa pesquisa o aspecto relativo a Participantes deve ser entendido como o problema de pesquisa, neste 
caso, “se os representantes digitais podem ser caracterizados como documentos originais”. O Interesse aborda 
o objetivo da pesquisa, que vem a ser “a sistematização de referências teórico-conceituais da Arquivologia 
para justificar a reconfiguração utilizando representantes digitais”. O Contexto é relativo ao ambiente do 
problema, neste caso específico, aos “arquivos sinistrados”, tendo como campo empírico a tragédia ocorrida 
no Museu Nacional.  Na figura 2 apresenta-se o acrônimo PICo desenvolvido para este estudo.

Figura 2 – Pergunta de pesquisa de acordo com o acrônimo PICo

1. PROBLEMA OU 
PARTICIPANTES

2. INTERESSE 3. CONTEXTO

O uso de representantes digitais 
como documentos originais

Sistematizar referências teórico-con-
ceituais da Arquivologia sobre situa-
ções de acervos sinistrados

Arquivo do Museu Nacional 
sinistrado por incêndio 

Tipo de estudo: Revisão bibliográfica
Pergunta: É possível reconfigurar acervos sinistrados, a partir de representantes digitais, sob o ponto de 
vista da teoria arquivística clássica?

Fonte: Adaptado de Karino e Felli (2012) e Richardson et al. (1995).

A revisão sistematizada consta de revisão bibliográfica, em que é anotado o caminho percorrido na busca 
dos descritores utilizados, quantos documentos foram encontrados em cada base, as duplicatas e os artigos 
excluídos após a leitura do título e resumo.

Com a conclusão do protocolo, avançou-se para próxima etapa, correspondente à coleta de dados, seguindo-
se os procedimentos definidos durante o planejamento. A cobertura de assuntos buscou sintetizar os temas 
centrais da pesquisa: “Reconfiguração de acervos arquivísticos sinistrados”. Neste sentido, iniciou-se esta 
etapa definindo os termos de pesquisa, em que se utilizou palavras-chave previamente selecionadas, visando 
recuperar trabalhos primários relacionados ao tema da pesquisa.

As bases de dados foram escolhidas pela sua abrangência e exaustividade na temática, além da possibilidade 
de acesso a textos completos viabilizados pelo Portal Capes. Assim, as palavras-chave e as sentenças foram 
aplicadas nas buscas nas diferentes bases de dados selecionadas para o estudo: Academic Search Premier 
(ASP); Applied Social Sciences Index e Abstracts (ASSIA); ERIC (Proquest); repositórios científicos de acesso 
aberto de Portugal; Scielo.Org; Library & Information Science Abstracts (LISA); BDT (IBICT), BDTD - Capes; 
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Oasis.br; Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD).

A pesquisa nas bases de dados foi realizada de acordo com os seguintes descritores: “digitalização” OR 
“digitalizações” OR “representantes digitais” OR “digital” OR “digitais” AND “Queimado” OR “queimados” 
OR “sinistrado” OR “sinistrados” OR “danificado” OR “danificados” AND “Arquivo” OR “arquivos”, e seus 
correspondentes em inglês “digitization” OR “digital surrogacy” OR “surrogate collections” OR “digital 
surrogates” AND “burned” OR “burnt” OR “damage” OR “injury” OR “loss” AND “archival” OR “archives”.

A figura 3 apresenta os resultados da busca nas bases de dados.

Figura 3 – Resultados da pesquisa nas bases de dados

Descritores em 
português

Sinônimo 
português

Descritores em inglês Entry terms 
(Sinônimo inglês)

PROBLEMA “Digitalização” OR “digitalizações” OR 
“representantes digitais” OR “digital” 
OR “digitais”

“digitization” OR “digital surrogacy” 
OR “surrogate collections” OR “digital 
surrogates”

INTERESSE “Queimado” OR “queimados” OR 
“sinistrado” OR “sinistrados” OR 
“danificado” OR “danificados”

“burned” OR “burnt” OR “damage” OR 
“injury” OR “loss”

CONTEXTO “Arquivo” OR “arquivos” “archival” OR “archives”

BASES DE DADOS CONSULTADAS
BASES DE 

DADOS
ESTRATÉGIAS TOTAL 

RECUPERADO

Scopus
(TITLE-ABS-KEY (digitization OR “digital surrogacy” OR  “surrogate 
collections” OR “digital surrogates”) AND TITLE-ABS-KEY (archival OR 
archives) AND TITLE-ABS-KEY (burned OR burnt OR damage OR injury 
OR loss)

 
 

34

Web of Science

Você pesquisou por: TÓPICO: (“statistics education” OR “statistics 
literacy” OR “statistical thinking” OR “statistical reasoning” OR 
“teaching of statistics” OR “learning of statistics”) AND TÓPICO: 
(“Basic education” OR “Teacher education” OR “primary education” 
OR “secondary education”)

Tempo estipulado: Todos os anos. Índices: SCI-EXPANDED, SSCI, 
A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI.

 
 
 

19

Academic 
Search Premier 
– ASP

(“digitization” OR “digital surrogacy” OR “surrogate collections” OR 
“digital surrogates” ) AND (“archival” OR “archives”) AND (“burned” 
OR “burnt” OR “damage” OR “injury” OR “loss”)

 
37

Applied Social 
Sciences Index 
& Abstracts 
(ASSIA)

Sua busca por ab (“digitization” OR “digital surrogacy” OR “surrogate 
collections” OR “digital surrogates”) AND ab (“archival” OR ”archives”) 
AND ab (“burned” OR “burnt” OR “damage” OR “injury” OR “loss”)

 
0

ERIC (Proquest)
Busca por (“digitization” OR “digital surrogacy” OR “surrogate 
collections” OR “digital surrogates”) AND  ab (“burned” OR “burnt” OR 
“damage” OR “injury” OR “loss”) AND  ab (“archival” OR ”archives”)

 
0
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BASES DE DADOS CONSULTADAS 

BASES DE 
DADOS

ESTRATÉGIAS TOTAL 
RECUPERADO

Repositórios 
científicos de 
acesso aberto 
de Portugal

Descrição (“digitalização” OR “digitalizações” OR “representantes 
digitais” OR “digital” OR “digitais”) AND (“Queimado” OR “queimados” 
OR “sinistrado” OR “sinistrados” OR “danificado” OR “danificados”) 
AND (“Arquivo” OR “arquivos”))

4

Scielo. Org

Ok Endnote

(ab: (“digitalização” OR “digital” OR “digitais”)) AND (ab:(“arquivos” OR 
“arquivo”) 66

Library & 
Information 
Science 
Abstracts (LISA)

ab(“digitization” OR “digital surrogacy” OR “surrogate collections” 
OR “digital surrogates”) AND ab(“archival” OR ”archives”) AND 
ab(“burned” OR “burnt” OR “damage” OR “injury” OR “loss”) 15

BDTD – IBICT

Busca: (Resumo português: “digitalização” OR “digitalizações” 
OR “representantes digitais” OR “digital” OR “digitais” e Resumo 
português: “Queimado” OR “queimados” OR “sinistrado” OR 
“sinistrados” OR “danificado” OR “danificados” e Resumo português: 
“Arquivo” OR “arquivos”)

6

BDTD – CAPES

“digitalização” AND arquivos” 

“representantes digitais”

46

6

OASIS.BR

(Resumo português: “digitalização” OR “digitalizações” OR 
“representantes digitais” OR “digital” OR “digitais” e Resumo 
Português: “Queimado” OR “queimados” OR “sinistrado” OR 
“sinistrados” OR “danificado” OR “danificados” e Resumo português: 
“Arquivo” OR “arquivos”)”

18

Networked 
Digital Library 
of Theses and 
Dissertations – 
(NDLTD)

“digital surrogates” OR “digital surrogacy”

0

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Após a busca na base de dados, iniciou-se a terceira etapa, em que a preocupação foi avaliar os dados 
coletados. Para tanto, foram aplicados critérios para separar os estudos considerados válidos daqueles 
considerados inválidos para a pesquisa. Além disso, avaliou-se o grau de qualidade dos estudos considerados 
válidos, com o intuito de maximizar a validade interna. Desta forma, foram estabelecidos alguns critérios de 
análise, conforme os itens a seguir:

1. estudos irrelevantes e temas estranhos à questão da pesquisa;

2. estudos que não possam ser acessados devidos à inexistência de seu periódico no Portal 
CAPES, o que inviabiliza a leitura do texto completo;

3. livros que não possam ser acessados na íntegra;

4. estudos preliminares, que não possuam conclusão.

Os tipos de materiais incluídos foram os seguintes: artigos científicos publicados em periódicos, revistas, 
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conferências e congressos, dissertações, teses e livros, desde que pudessem ser acessados na própria base 
ou através do portal de periódicos da CAPES. O intervalo de tempo na pesquisa foi de 2014 a 2019.

Os critérios de inclusão de trabalhos, ou seja, para que um trabalho fosse considerado válido, foi realizado 
em dois procedimentos. O primeiro consistiu na ponderação do grau de relevância temática do trabalho 
em relação à questão de pesquisa. A análise da relevância se deu em relação à questão de pesquisa, por 
meio da análise do título, das palavras-chave e do resumo. Quando esses itens eram insuficientes, fazia-se 
a leitura da conclusão do trabalho, visando eliminar a dúvida sobre a inclusão ou exclusão do trabalho. Os 
critérios adotados foram:

1. estudos que discorram sobre o tema de pesquisa;

2. estudos que possuam uma das palavras-chave no campo título, resumo ou no corpo do 
texto;

3. estudos que possuam em seu conteúdo questão relativa a esta pesquisa.

Nesta pesquisa, foram encontradas 251 publicações nas bases de dados utilizadas. 

O segundo procedimento utilizado para a validação dos estudos foi a aplicação de um teste de relevância, 
elaborado conforme a proposta de Pereira e Bachion (2006). O teste consiste em perguntas sucintas, claras 
e objetivas, que produzem respostas afirmativas ou negativas. Aplicou-se esse procedimento às referências 
e resumos dos artigos, sendo realizado por apenas um avaliador, que procurou responder, de forma 
afirmativa ou negativa, as perguntas apresentadas na figura 4.

Figura 4 – Teste de Relevância

Teste de relevância
Referência do estudo:
Questões: Sim Não

1. O estudo está de acordo com o problema 
de pesquisa investigado?

2. Os objetivos da publicação têm relação com 
a questão estudada?

3. O estudo apresentou palavras-chave com 
conexão ao tema da pesquisa?

4. O estudo aborda a solução do problema 
que está sendo investigado?

Fonte: O autor (2019), com base em Pereira e Bachion (2006).

Algumas bases apresentaram bom número de artigos, porém, sem estarem ligados diretamente ao tema. A 
partir daí tornou-se necessária a utilização de variações de palavras-chave para tentar uma maior conexão 
com o tema da pesquisa. Após a aplicação dos procedimentos iniciais de seleção dos estudos, análise do 
título, ano e resumo, foi realizada a análise e interpretação dos estudos considerados válidos. O objetivo 
desta etapa foi executar os procedimentos a fim de inferir teorias sobre os dados coletados.

Nesse sentido, constatou-se que os estudos encontrados apresentaram incompatibilidades metodológicas 
quanto à proposta da pesquisa, ou seja, os trabalhos não faziam referência aos objetivos da pesquisa.

Portanto, concluímos que não há pesquisas que retratem o tratamento de acervos arquivísticos pós-
desastre, o que torna esta pesquisa sobre reconfiguração de acervo sinistrado utilizando representantes 
digitais um trabalho inédito.

Dito isto, esse produto técnico-cientifico foi baseado na revisão sistemática apresentada na seção teórica 
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deste trabalho, nas evidências encontradas no desenvolvimento do grupo de trabalho da SEMEAR e 
em estudos sobre desastres com enfoque geral em patrimônio, não necessariamente sob o aspecto de 
reconfiguração de acervo, o que torna essa proposta bem específica para esta abordagem.

Assim, o estudo teve o objetivo de orientar o planejamento das ações de instituições 
custodiadoras de acervos arquivísticos após sinistros. O passo seguinte foi a interpretação dos 
dados, chegando-se a oito recomendações para executar a reconfiguração do acervo perdido. 
 

Recomendações para reconfiguração de acervo arquivístico

Na figura 5 encontram-se as recomendações desenvolvidas com o objetivo de ajudar na reconfiguração 
do acervo perdido; servir como orientação para quem está envolvido no desenvolvimento de um plano 
de recuperação de desastre; orientar no desenvolvimento desse plano e apontar os procedimentos e 
habilidades necessários para sua execução, as quais serão abordadas a seguir.

Figura 5 - Recomendações

                                                      Fonte: O autor (2019), com base em dados da pesquisa. 

1) Criação de um grupo de trabalho

Apesar de toda dor e tristeza, é preciso agir para mitigar o desastre. A ação inicial é criar um Grupo de Trabalho 
(GT) pós-desastre. Não se prevê um número de pessoas nem seu perfil, porém, dele devem participar o 
diretor ou seu representante, um funcionário da área administrativa e o técnico responsável pelo acervo e 
sua equipe. Esse grupo deve fazer o planejamento das etapas e viabilizar as ações administrativas.

Primeiramente, é necessário definir as responsabilidades de cada membro do GT, de acordo com as várias 
necessidades que precisarão de ação proativa durante uma emergência. Quem tomará as decisões? Quem 
irá interagir com as autoridades policiais, os bombeiros ou a defesa civil? Quem falará à imprensa? Quem 
será o substituto na ausência do líder? Também se deve determinar o local para este trabalho e o posto de 
comando central (se necessário).

Para formação desse GT recomenda-se um grupo multidisciplinar capaz de preparar e executar todas as 
funções de emergência necessárias. A coordenação do trabalho técnico de resgate deverá estar a cargo de 
um funcionário da instituição que conheça e trabalhe diretamente com o acervo. Este grupo poderá contar, 
ainda, com voluntários da região ou pessoas contratadas pela instituição para este serviço específico. 
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Assim, essas equipes podem ser formadas tanto por funcionários ligados diretamente ao acervo como 
também por outros funcionários da instituição, trabalhadores voluntários, pessoas contratadas, técnicos 
especializados e agências externas.

Os responsáveis pelo GT devem assegurar-se de que cada membro da equipe receba treinamento específico 
para cada etapa a ser realizada. Além disso deve haver supervisão técnica para garantir a qualidade na 
execução. Durante o trabalho é importante organizar briefings regulares para que todos estejam cientes do 
progresso, dos problemas ainda a serem enfrentados e do significado da sua própria contribuição.

Outro aspecto a ser considerado é o estabelecimento de prioridades. É importante definir o grau de 
relevância de cada atividade, para dimensionar os esforços adequados e dar o melhor direcionamento 
ao trabalho. Nesse sentido, é de grande importância que a instituição aponte com antecedência quais 
documentos devem ser identificados como prioritários. Isso evita a perda de tempo com material de pouco 
valor ou a discussão sobre o que deverá ser salvo primeiro.

Outra questão a ser considerada é identificação das fontes das quais se conseguirá ajuda nas situações de 
emergência. É preciso analisar o contexto financeiro em que a instituição atingida se encontra e verificar 
o quanto poderá ser destinado para a recuperação do acervo. Uma variável importante diz respeito ao 
tamanho do sinistro, ou seja, se a instituição foi atingida em toda a sua extensão ou parcialmente. Devem-
se determinar os materiais necessários para atender à emergência e aos trabalhos de reconfiguração do 
acervo, e calcular um valor aproximado para a realização desse trabalho.

Uma alternativa seria estabelecer convênio de cooperação técnica com outras instituições, solicitando 
auxílio de mão de obra especializada, doação de equipamentos e mobiliários. Além disso, elaborar e enviar 
projetos para participação em editais de agências de fomento nacionais e estrangeiras, objetivando a 
captação de recursos.

Embora os desastres sejam dinâmicos e exijam reações rápidas e a situação seja continuada e 
extremamente difícil, e esse cenário cause grande expectativa em reconstruir o que foi perdido, é preciso 
não se esquecer de dar apoio à força de trabalho. Deve-se lembrar de que o pessoal da própria instituição 
pode sofrer um considerável trauma em ver a destruição de seu ambiente de trabalho. Nesse sentido, 
é aconselhável inclusive o apoio psicológico para proporcionar um acolhimento a esses funcionários. 
 

2) Avaliação das condições do acervo sinistrado

A pressa em resolver a questão pode causar prejuízos às ações que vão obter o resultado desejado. Assim, 
embora haja pressão psicológica para remover materiais danificados o mais rápido possível, é vital que 
a situação seja devidamente avaliada e o local esteja estabilizado antes de se iniciar a retirada do acervo 
atingido.

Em particular, é muito importante garantir que todos os materiais retirados do desastre estejam devidamente 
listados e seus recipientes rotulados, para que possam ser prontamente rastreados posteriormente.

Quando o grupo de trabalho estiver autorizado a entrar na área atingida, algumas medidas devem ser 
tomadas:

a) reavaliar a situação e as necessidades;

b) manter um registro de todas as atividades e todas as despesas; 

c) fotografar e fazer um vídeo da área dos materiais danificados antes de tomar qualquer 
ação; continuar com o registro fotográfico durante todo o processo de salvamento; 

d) estabilizar o ambiente, assegurando-se de que toda a rede eléctrica esteja desligada;



70 São Paulo, Ano VII, Nº 11, p. 61-77, outubro de 2020

Revista do Arquivo                                                                           Artigos

e) proteger os materiais não danificados (com folhas de plástico, por exemplo);

f) garantir a segurança da área contra roubos, saques (barreiras, proteção por pessoal de 
segurança);

g) assegurar-se de que a água esteja sendo bombeada;

h) empregar ventiladores, desumidificadores, aquecedores etc., de acordo com o caso, de 
forma a alcançar e manter níveis adequados de temperatura e umidade.

A etapa de remoção do acervo deve ser acompanhada por técnicos especializados. Este trabalho não 
pretende relatar o passo a passo para a realização dessa atividade. Para acervos danificados pela água, 
existe uma publicação técnica da CONARQ (2012)3 que pode auxiliar nesse processo. Porém, existem 
algumas atividades comuns como:

a) lembrar à equipe de recuperação sobre muitos perigos potenciais (estrutura de construção 
instável, prateleiras instáveis, superfícies de piso escorregadias e irregulares, água 
contaminada, por exemplo);

b) assegurar-se de que todos os funcionários estejam devidamente revestidos de Equipamento 
de Proteção Individual (EPI): botas, luvas (o local pode estar contaminado por lama, esgoto 
etc.), máscaras faciais, se necessário;

c) assegurar-se de que seja mantido o acordo sobre as prioridades, sobre o que se deve salvar 
primeiro.

 
3) Localização dos registros do acervo perdido

Nesta etapa, deve-se buscar o maior número possível de dados do acervo atingido, localizar todos os 
instrumentos de busca/pesquisa desenvolvidos, inventários, planilhas, guias etc.

Outra possibilidade é procurar publicações sobre o acervo, artigos, teses, dissertações, banners, livros, 
filmes, fotografias, toda a informação que revele a extensão, tipologia e o conteúdo perdido. Esses dados 
são imprescindíveis na reconfiguração do acervo, uma vez que a partir deles será possível a identificação 
do acervo atingido.

 
4) Relações com a mídia

Toda essa discussão teórica sobre a validade arquivística do acervo, a construção de recomendações e 
todo aparato tecnológico só fará sentido se ocorrer a doação por parte dos pesquisadores que utilizaram o 
arquivo. Para isso, é imprescindível mobilizar parte da sociedade, por meio de uma forte campanha junto 
a todos os canais de mídias sociais, TV, rádio, instituições semelhantes, com objetivo de alcançar o maior 
número de pesquisadores e recuperar a maior quantidade possível de documentos.

É preciso designar uma pessoa para fazer essa ligação com os meios de comunicação, que vai emitir 
declarações regulares à imprensa e radiodifusão. Essa mobilização se fará por meio das ações de:

1. campanha para mobilizar potenciais possuidores de representantes digitais do acervo, a 
fim de que os doem ao arquivo e assim possibilitem a sua reconfiguração;

2. suscitar simpatia e apoio da comunidade em geral para doação de ações de restauração, 
3 Recomendações para o resgate de acervos arquivísticos danificados por água. Resolução Nº 34, de 15 de maio de 2012, que 

traz informações técnicas adequadas para que as instituições detentoras de acervos arquivísticos possam responder em caráter 
emergencial desastres em que a água é o principal causador de danos (CONARQ, 2012).
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reconstrução e projetos etc.;

3. manter os usuários da instituição informados sobre os danos às coleções e progressos no 
sentido da reabertura de serviços;

4. as informações devem também ser colocadas em sítios Web da própria instituição e de 
outras instituições de áreas afins;

5. criar uma conexão com a sociedade através de uma narrativa de pertencimento com 
arquivo.

 
5) Recebimento do acervo perdido

Para realizar a reconfiguração do acervo a partir de representantes digitais, por meio de doações de 
pesquisadores que o utilizaram, é preciso normatizar o recebimento desse acervo. Num primeiro momento 
logo após a tragédia, é normal que ocorra uma comoção da sociedade para “devolver” o acervo. Porém, 
é preciso organizar esse recebimento de maneira a evitar a perda de informações, a incapacidade de 
identificação do item doado e a falta de controle do fluxo do que está sendo doado.

Nesse sentido, é preciso padronizar a entrada desse acervo digital, sendo necessária uma ferramenta 
de captação e identificação dos representantes digitais. Para isso, o instrumento utilizado pode ser um 
formulário de preenchimento on-line e anexação dos documentos digitalizados. Essa ferramenta normatiza 
o recebimento, uma vez que no seu preenchimento e envio está vinculado à necessidade de metadados.

Para cumprimento desse objetivo, o formulário deve estabelecer campos mínimos. Segue, na figura 6, uma 
organização dos campos que ele deve conter.

Figura 6 – Dados solicitados no recebimento de representantes digitais

 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

O formulário sugerido é dividido em três áreas: dados do doador, dados da documentação e dados 
complementares. O campo “dados do doador” serve para identificá-lo e estabelecer contato para 
informações sobre o envio de acervo e possíveis ações desenvolvidas pelo arquivo nessa reconfiguração.

No campo “dados da documentação” será realizado o preenchimento e anexação dos representantes 
digitais. É importante solicitar que seja preenchido de forma cuidadosa e enviado somente com arquivos 
do mesmo fundo e preferencialmente da mesma tipologia.
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O campo “dados complementares” foi criado para auxiliar na identificação do acervo doado, no caso em 
que somente a sua descrição não seja suficiente para precisar o fundo ao qual pertenceu o documento. 
Serve para estabelecer o uso dado ao documento que o associe ao acervo, na tentativa de se buscar outras 
fontes de documentos que compuseram o antigo acervo e que estavam associados ao documento doado.

 
6) Análise da qualidade arquivística do acervo recebido

A análise da qualidade arquivística das informações e dos representantes digitais recebidos junto com 
o formulário depende de muitos fatores, incluindo recursos, o tipo, o volume e a qualidade dos dados 
recolhidos. Um recurso necessário nesta etapa é a aquisição de equipamentos de informática. Na formação 
da equipe para trabalhar nesta etapa, indica-se os seguintes recursos humanos:

a) o responsável técnico deve ser um Arquivista; não havendo um no setor, deve-se procurar 
por um profissional da área para prestar assessoria;

b) funcionários que trabalhavam ou trabalharam no setor de arquivo;

c) voluntários (preferencialmente pessoas com graduação em Arquivologia, Biblioteconomia, 
Museologia ou História).

Definida a equipe e adquirido o equipamento necessário, será realizada a análise do acervo recebido, de 
forma sistemática. Os dados devem ser cuidadosamente revisados, para que não se crie uma inconsistência 
no armazenamento e posterior acesso a esse material.

Após o recebimento dos representantes digitais via formulário, seguem as atividades a serem realizadas:

a) conferir a descrição do formulário, verificando a indicação do fundo e conteúdo do 
representante digital anexado;

b) verificar se os dados conferem com o inventário / instrumento de pesquisa existente do 
acervo perdido, para validação das informações;

c) realizar o tratamento arquivístico da documentação digital; essa etapa compreende a 
classificação, organização e descrição com adoção de metadados, objetivando possibilitar 
a sua guarda no repositório digital e entrada na plataforma de acesso. Esse trabalho seguirá 
a norma brasileira e as internacionais de descrição Arquivística (NOBRADE, ISAD (G), ISSAR 
(CPF), ISDIAH, ISDF).

Concluída essa etapa de validação do acervo recebido e seu tratamento arquivístico, a documentação será 
preparada para ser enviada ao repositório digital e à plataforma de acesso.

 
7) Definição e implantação da infraestrutura de armazenamento

Quando se pensa na guarda desse acervo digital, está-se falando de preservação. Nesse contexto digital, 
as ações de preservação têm algumas particularidades, como a fragilidade de suporte e a obsolescência 
tecnológica. Tais ações devem atentar para a permanência e acesso à informação contida nos documentos. 
Nesse sentido, de acordo com o CONARQ (2015b, p. 4) os arquivos devem dispor de “repositórios digitais 
confiáveis” para a gestão, a preservação e o acesso aos documentos digitais. A implantação de um repositório 
é imprescindível para manter os documentos autênticos e acessíveis em longo prazo.

Hoje se recomenda que um repositório digital seja baseado no modelo OAIS (CONARQ, 2018). Trata-se 
de um modelo conceitual que define um repositório digital, identificando o ambiente, os componentes 
funcionais, suas interfaces internas e externas, os objetos de dados e informações. No Brasil, foi adaptado e 
publicado como norma ABNT NBR 15472:2007, sob o título Sistema Aberto de Arquivamento de Informação 
(SAAI), sendo hoje o principal modelo conceitual e de informação voltado para a preservação digital.



73São Paulo, Ano VII, Nº 11, p. 61-77, outubro de 2020

Revista do Arquivo                                                                           Artigos

Como exemplo de solução open source baseada no modelo OAIS, e que serve para o uso em arquivos, tem-
se o Archivematica (2019). Trata-se de um software livre, projetado para a preservação digital, objetivando 
o acesso aos documentos ostensivos e a preservação em longo prazo para acervos e coleções de objetos 
digitais (ARCHIVEMATICA, 2019). 

A questão de código aberto é extremamente importante na escolha do software, uma vez que este não gera 
custos de instalação e manutenção. Diante da rapidez do ambiente tecnológico, a concepção de um software 
livre, com código aberto, é muito importante, porque abre a possibilidade de adaptações e mudanças nas 
suas funcionalidades, permitindo, assim, a solução de potenciais problemas no armazenamento digital.

Definido o software, é preciso criar uma estrutura digital, ou seja, de investimento em tecnologia, e nesse 
sentido as principais etapas são: 

1. dimensionar o tamanho do acervo digital e a previsão de crescimento;

2. aquisição de equipamento – storage e servidor para guarda do acervo digital (caso a 
instituição não possua ou não tenha espaço no atual);

3. treinamento da equipe para o uso do Archivematica; 

4. treinamento da equipe de TI da instituição para a instalação.  

É possível realizar esse treinamento através de curso oferecido pelo Arquivo Nacional, em que são 
apresentadas estratégias e tecnologias relacionadas à preservação de documentos arquivísticos digitais, 
com destaque ao uso de repositórios digitais e funções básicas do Archivematica.

Outra forma de adquirir conhecimento do software é através das publicações do Instituto Brasileiro de 
Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), por meio do Guia de instalação e configuração (MARTINEZ 
et al., 2017) e do Guia do usuário (COSTA et al., 2016). Estes guias abrangem as principais ações para 
instalação e configuração do repositório e das principais funcionalidades ofertadas por essa ferramenta, a 
fim de apoiar tanto a equipe de TI quanto os usuários.

Existem também fóruns e comunidades do Archivematica no Brasil, com atualizações e dicas de 
funcionamento.4 

 
8) Definição e implantação da plataforma de acesso

O sentido maior da existência de um arquivo é que ele possibilite a construção de conhecimento, a 
preservação e o reavivamento da memória. Essa dinâmica se materializa através do acesso às informações 
contidas em seu acervo, ou seja, é preciso criar e implementar uma plataforma que possibilite a divulgação 
desse conteúdo para a sociedade.

Assim como na solução tecnológica para armazenamento, trabalha-se com a prerrogativa de adoção de 
software livre para plataforma de acesso, a fim de evitar custos na sua instalação. Como plataforma de 
acesso, adotou-se o AToM-Acess to Memory (CIA, 2011), porque se trata de um software livre destinado à 
descrição arquivística, baseado nas normas de descrição do CIA (ISAAR (CPF), ISAD (G), ISDF), tem o código 
fonte aberto e foi desenvolvido pela empresa Artefactual Systems5. 

Além de proporcionar a descrição do acervo com a disponibilização de instrumentos de pesquisa via Web, 
o AToM faz a inserção dos objetos digitais, digitalizados ou nato digitais, garantindo ao pesquisador uma 
realidade virtual do acervo. Outra funcionalidade é fornecer uma interface multilíngue, favorecendo a 
interconexão com pesquisadores do mundo todo (CIA, 2011).
4 Disponível em: https://www.archivematica.org/pt-br/
5 Artefactual Systems companhia canadense de tecnologia, que desenvolve software com código aberto, por meio da licença 
AGPL 3.0 (GNU Affero General Public License), permitindo, aos indivíduos, a possibilidade de estudar, fazer modificações e realizar 
melhoramentos. Criou o ATom e o Archivematica. https://www.artefactual.com/

https://www.archivematica.org/pt-br/
https://www.artefactual.com/
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Vale ressaltar que o AToM e o Archivematica são convergentes e que seus objetivos se complementam, 
ou seja, permitem a preservação e o acesso à informação no ambiente digital. Ambos os sistemas são 
desenvolvidos pela companhia canadense Artefactual Systems, de código aberto, por meio da licença 
AGPL 3.0 (GNU Affero General Public License)6, permitindo aos usuários a possibilidade de estudar, de fazer 
modificações e realizar melhoramentos no software. Como os dois são interoperáveis, recomenda-se o uso de 
cada software de forma integrada. Dessa maneira, os indivíduos que interagem com os sistemas têm a garantia 
do acesso à informação e, ao mesmo tempo, as instituições têm a garantia da preservação do documento.

Para a instalação do AToM, existe uma página desenvolvida pela Artefactual em que se pode baixar e 
instalar o software. Esse site também oferece o suporte de uma comunidade virtual colaborativa, a qual 
presta assistência e auxilia na diminuição de dúvidas quanto à sua operacionalização. Além disso, é possível 
acessar manuais e orientações elaboradas e traduzidas para o português, em diferentes instituições. Como 
exemplo, tem-se a Fiocruz7, que compartilha, na página de seu blog, sua experiência na gestão do AtoM, 
sistema no qual a base Arch opera. Contém material de referência sobre o software, pacotes de instalação, 
correções, F.A.Q, contendo toda uma estrutura de apoio a quem quiser começar a utilizar o AToM.

O IBICT disponibiliza dois manuais, o Guia de instalação e configuração (MARTINEZ et al., 2017) e o 
Guia do usuário (COSTA et al., 2016), que vêm a apoiar instituições que adotam o AtoM e precisam de 
documentação técnica que ajude na sua implantação e uso, de forma simples. Esses manuais abrangem 
a instalação, manutenção, aperfeiçoamento, administração e operação, na medida em que proporcionam 
aos arquivistas e à equipe de informática um uso eficaz da ferramenta.

Um requisito não impeditivo, mas que promove um melhor andamento do processo é a importância de 
que o profissional de TI envolvido no desenvolvimento de aplicações seja, preferencialmente, um Analista 
de Sistemas/Programador PHP com experiência no desenvolvimento de aplicações utilizando framework 
Symfony; que tenha conhecimentos em Javascript, HTML, CSS e AJAX, MySQL, orientação a objetos e 
arquitetura MVC, e boas noções de Servidor Linux/Servidor Web NGINX.

Para uma compreensão mais sistematizada das recomendações segue abaixo uma lista de verificação do 
processo de reconfiguração.

Use esta lista como um guia para planejar e organizar sua resposta:

1.  convocar a equipe de resposta a desastres;

2.  avaliar a situação de desastre;

3.  configurar o posto de comando, definir responsabilidades para membros da equipe;

4.  revisar o plano de desastre escrito – lista de contatos, serviços, fornecedores, salvar 
prioridades, etc;

5.  localizar registros do acervo perdido;

6.  manter relações com a mídia, realizar campanha para mobilização de potenciais doadores 
de acervo;

7.  normatizar e criar uma ferramenta para o recebimento do acervo perdido;

8.  caso a criação de formulário não seja possível, pode-se optar por outras formas de 
recebimento, por exemplo, o e-mail, desde que o doador esteja ciente de que deve 
preencher os requisitos mínimos para identificação do acervo digital doado;

9.  cuidar da preservação digital com recursos de infraestrutura de armazenamento; adotar 
repositório digital confiável; desenvolver solução tecnológica para armazenamento, 
implantação e treinamento de equipe;

6 A Licença Pública Geral Affero GNU (GNU Affero General Public License)é baseada na GNU GPL, mas tem um termo adicional 
que permite os usuários que interagir com o software licenciado em uma rede receber o código fonte daquele programa. https://
www.gnu.org/licenses/licenses.pt-br.html
7 Base Arch: http://www.blogbasearch.coc.fiocruz.br/faq/

https://www.gnu.org/licenses/licenses.pt-br.html
https://www.gnu.org/licenses/licenses.pt-br.html
http://www.blogbasearch.coc.fiocruz.br/faq/
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10.  implantar a plataforma de acesso e realizar o treinamento de equipe;

11.  treinar pessoal/voluntários para realização de todas as etapas da reconfiguração;

12.  buscar recuperar coleções afetadas, caso possível; 

13.  supervisionar e documentar todas as atividades.

 
Considerações Finais

Diante de um sinistro de tamanhas proporções, que aniquilou quase todo o acervo do Museu Nacional, e, 
consequentemente da SEMEAR, surgiu a necessidade de se buscar meios de construir ações que pudessem 
ajudar na recuperação dessa documentação de tão grande importância social, cultural e histórica.

Essas recomendações visam ajudar instituições arquivísticas sinistradas a se reconstruírem como arquivos. 
O desenvolvimento dessas recomendações pretende que um acervo dito perdido possa voltar a substanciar 
conhecimento mediante a sua disponibilização para pesquisa, cumprindo a premissa da Arquivologia de 
proporcionar o acesso à informação.

Portanto, mais que salientar a expectativa de mudança nesse cenário, apresentou-se uma proposta que 
traz algumas mudanças significativas. Dentre elas, propõe-se a aceitação do representante digital como 
documento de arquivo e a conscientização de que se deve ter um olhar mais abrangente para a aplicação dos 
princípios arquivísticos. Também se pretende suscitar na área a discussão sobre alternativas no tratamento 
de acervos sinistrados, ou seja, sobre a necessidade da adoção das normas arquivísticas que versem sobre 
essa temática.

Catástrofes em arquivos ocorrem pelo mundo ao longo do tempo. Isso deveria despertar, na área, a 
necessidade de se debruçar sobre o tema, ter mais controle e acompanhamento dos casos e publicizar 
as experiências, bem-sucedidas ou não, pois é enriquecedor ter conhecimento sobre como instituições 
que sofreram desastres se refizeram. Essa troca de experiências evitaria perda de recursos financeiros, de 
tempo e, fatalmente, perda de patrimônio.

Pode-se afirmar que, no cenário arquivístico, não vigora um modelo de tratamento de acervo pós-desastre. 
Este tema não é preconizado pela literatura arquivística. As iniciativas nesse sentido focam principalmente 
na gestão de risco, ou seja, nas medidas de prevenção destinadas a evitar ou amenizar os desastres. A 
produção do conhecimento arquivístico sobre o tema ainda é pequena ou quase nula, considerando o 
universo de trabalhos observado na pesquisa em bancos de dados. 

Sendo assim, torna-se essencial que a Arquivologia desenvolva metodologias para condução das ações em 
situações de sinistro, e formule e implemente políticas arquivísticas para esta temática. Portanto espera-se 
que essas recomendações propostas nesta pesquisa possam dar início uma discussão sobre o assunto na 
aérea. 
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RESUMO  

Este texto aborda questão relacionada à preservação e gerenciamento de registros de arquivos através de 
evidências de mapas e aquarelas desmembrados de seus objetos escritos no processo de arquivamento. 
Aponta ainda o quanto tal procedimento dificulta a pesquisa em áreas como história, geografia e comunica-
ção visual. Para alcançar esta verificação e conclusão foram aplicados conceitos e procedimentos da cultura 
visual crítica na leitura de correspondências oficiais, e identificação e localização dos objetos visuais men-
cionados. Reflexões neste sentido são importantes porque o arquivista, mais do que preservar, gerenciar e 
estabelecer políticas registros de arquivos tem parcela de responsabilidade sobre o desenvolvimento das 
pesquisas que recorrem aos seus acervos.

Palavras-chave: Arquivos – Preservação de Documentos de Arquivo – Dissociação de Documentos Icono-
gráficos – Princípios de Proveniência e Organicidade de Documentos de Arquivo. 

 
ABSTRACT

The present text addresses an issue related to preserving and managing file records through evidence of 
maps and watercolors dismembered from their written pieces in the archiving process. It also points out 
how much this procedure makes research difficult in history, geography, and visual communication. The 
reading of official correspondence and identifying and finding the mentioned visual objects applied con-
cepts and critical visual culture procedures, achieving that verification and conclusion. Reflections in this 
sense are vital because the archivist carries out other things than preserving, managing, and establishing 
record archives politics. He or she retains a share of responsibility for the researches development dealing 
with its collections.

Keywords: Archives - Documents and Archives Preservation - Iconographic Documents Dissociation - Princi-
ples of Provenance and Organic Nature of Records
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Introdução
 
 
Informações e documentos: entre os riscos de sinistros e de dispersão

Muito tem sido discutido sobre os inúmeros  riscos de perda a que estão expostos os bens e informações 
de arquivos em virtude de guerras, saques, negligência de gestores, ausência ou precariedade das políticas 
públicas, falta de plano científico-cultural, calamidades naturais, políticas de segurança ineficientes e ado-
ção sem critérios de novas tecnologias na reprodução e preservação de seus registros (BERNARDES, 2018).  

A lista de sinistros sofridos pelos documentos escritos e cartográficos do Brasil nas duas últimas décadas 
mostra que gestores e profissionais de arquivos, museus e casas de cultura convivem cotidianamente com 
o perigo da perda de bens e informações, e precisam estar continuamente mobilizados na reflexão e busca 
de soluções para minimizarem estes riscos, e muitas iniciativas neste sentido têm ocorrido através da ela-
boração de planos estratégicos. 

Mas, para além do risco de perda física de bens e informações em virtude de agentes naturais ou tecnológi-
cos, como incêndios ou um “apagão digital” (BERNARDES, p. 196) um outro muitas vezes não levado tanto 
em consideração e que diz respeito ao gerenciamento de registros é o do seu despedaçamento.

Este fenômeno, que os arquivistas denominam dispersão ou dissociação, traz inúmeros prejuízos tanto para 
o contexto do arquivo, em termos de preservação e acesso (SOUZA, 2014, p. 56-57, 115) como para o patri-
mônio documental e para a história  de uma coletividade, como a subutilização e mesmo não utilização de 
documentos com potencialidades educativas, e que podem dar visibilidade a tantos agentes sociais que os 
produziram no passado e sofrem no presente com o não reconhecimento de seus direitos e de sua agência 
na construção de sociedades e de conhecimentos.

Os documentos visuais nos arquivos são aqueles que mais sofrem com o risco da dispersão e, em conse-
quência, do subaproveitamento, esquecimento e mesmo desaparecimento. Arquivos, de maneira geral, são 
depositários de registros de diferentes naturezas, como uma vasta quantidade e variedade de imagens. Os 
suportes de representação visual são heterogêneos, englobando “fotografia, artes plásticas, cinema, vídeo 
e TV, imagem cibernética, caricatura, histórias em quadrinhos, publicidade, pichações, imaginária popular, 
tatuagem e pintura corporal, cartografia, imagens médicas e científicas em geral etc.” (MENEZES, 2005, p. 
27). Como já foi bem observado muitas vezes, devido ao formato diferenciado destes suportes em relação 
aos escritos “(às vezes grandes ou em suportes específicos)” tais registros não são vistos como documentos 
de arquivo (APESP, Revista do Arquivo, nº 1, Arquivo em Imagens) e por consequência muitas vezes são 
separados dos documentos escritos que os compõem e explicam, e enviados para outros setores de um 
mesmo arquivo, como mapotecas ou iconográficos, ou ainda para outros arquivos, não necessariamente 
localizados nos mesmos países e cidades.

Contudo, como afirma pesquisadora sobre o assunto, "todo o processamento que se dê à informação ar-
quivística não pode se afastar dos princípios teóricos básicos da arquivística, devendo refletir sempre os 
princípios da proveniência e da organicidade na sua classificação e ordenação interna dos fundos. Portanto, 
do ponto de vista teórico – com ou sem informática – o princípio da proveniência é básico e indestrutível, 
mesmo que as informações se apresentem apenas em sua forma virtual". (BELLOTTO, 2006, p. 169).

O maior problema enfrentado pelo pesquisador de cultura visual ou história da cartografia em especial e 
que diz respeito ao gerenciamento destes registros é que na maioria das vezes esta separação não contou 
com uma nota explicativa ou uma referência agregada à imagem e que indicasse seus correspondentes 
escritos. Mapas oficiais ou amadores, por exemplo, são documentos compostos e foram submetidos a uma 
longa trajetória de dissociação de seus componentes no processo de preservação e gerenciamento de seus 
registros nos arquivos ou nas instituições que mantêm a sua guarda.  Tal procedimento na organização ar-
quivística pode ter alguma relação com uma herança intelectual iconoclasta desde o advento da imprensa. 
Segundo alguns autores esta herança deixou no pensamento ocidental alguns mitos como o da existência 
autônoma e não dialógica entre cultura escrita e visual (MITCHELL, 2002).

Nenhuma imagem termina em si mesma, e em virtude desta constatação, aquele que se interessa pela 
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história dos documentos cartográficos terá de enfrentar o desafio de montar um quebra-cabeças de peças 
dispersadas voluntária ou involuntariamente, pois, como foi observado, “em muitos arquivos e bibliotecas 
atuais, a documentação escrita que acompanhava estes [tais] desenhos foi separada dos mesmos” (BUENO, 
2009, p. 114).

Considerando o valor dos documentos cartográficos como uma outra dimensão da vida, dos processos 
sociais, como ferramenta cognitiva e de aprendizagem, e comunicativa de largo alcance por incluir no 
processo de conhecimento também iletrados ou analfabetos, é necessário refletir sobre este outro risco de 
perda, dispersão ou depreciação de informação e documentos ocorridos em processos de preservação e 
gerenciamento de registros.

Imagens de maneira geral - e as cartográficas estão incluídas - quando acessíveis e, como consequência, 
amplamente utilizadas no ensino-aprendizagem, desenvolvem, segundo neurocientistas,  a atenção visual 
e habilitam as várias faixas etárias ou portadores de necessidades especiais a ampliarem sua capacidade 
de desenvolver atividades rotineiras  das mais simples às mais complexas no espaço, tais como formar um 
mapa mental básico para distribuir objetos em um espaço, identificar pessoas de acordo com suas usuais 
formas de ocupação de um espaço, se localizar e movimentar em um novo ambiente, compreender melhor 
as relações espaciais e, portanto, alcançar uma memória espacial de performance mais elevada (Lois, 2017; 
Drisdelle, 2017)

Diante destas considerações o objetivo deste texto é o de contribuir para a valorização e uso dos 
documentos cartográficos disponibilizadas em acervos de arquivos através da reflexão sobre o desafio 
ainda enfrentado nos esforços de sua catalogação, preservação e gerencialmente em relação a separação 
de seus componentes escritos. 

O diagnóstico desta situação foi alcançado através da aplicação de conceitos e fundamentos teóricos da 
cultura visual crítica, tais como o entendimento de que uma fonte visual não se reduz às suas faculdades 
ópticas, porém, funciona em relação complementar com a cultura escrita e que a comunicação na história, 
mesmo a institucional, sempre foi também acompanhada de componentes pictóricos (MITCHELL, 2002, p. 
169 e 173). 

A informação e os bens visuais são importantes porque possuem potencial cognitivo e valorizam a 
dimensão visual da vida social (MENEZES, 2005, p. 19) como mostraram a sociologia, a antropologia e vêm 
demonstrando campos temáticos da história, como a História da cartografia. E se a história, de maneira geral, 
faz um uso mais ilustrativo das fontes visuais, ao ponto de alguns especialistas lamentarem o desperdício de 
seu “generoso potencial documental” (MENEZES, 2005, p. 20-21) em relação às outras ciências humanas e 
sociais, como a história da arte, qual seria a responsabilidade da política de preservação e gerenciamento 
de registros de arquivo neste processo? 

Nos avanços tecnológicos e nas iniciativas em andamento, há pelo menos três décadas de conversão de 
registros físicos em imagens, e pode estar aí uma saída para minimizar a perda de informações e bens 
pela dissociação dos documentos escritos de seus componentes visuais. Ambientes eletrônicos oferecem 
muitas possibilidades para abordagens criativas no gerenciamento de registros. Uma ideia já amplamente 
aplicada por páginas web de instituições, arquivísticas ou não, é a da conexão através de um procedimento 
formulado em 1965, o de hipertextualização (MOURA, 2015), no qual, por meio do recurso de criação de 
links, textos fixos e lineares são transformados em compostos. Os links funcionam como janelas que levam 
o leitor a outros bens e informações que permitem a compreensão ampla do documento matriz.

 
1- Dissociações involuntárias

Os registros manuscritos são de extensões muito variadas, podendo ser uma simples folha de uma minuta 
ou ofício até uma longa remessa de tipos documentais diversos que correspondem a um plano de ação ou 
descrições de atividades desenvolvidas por um governador colonial. Nem sempre a página introdutória 
ou ofício de encaminhamento informa que o documento escrito remetido possui um componente visual, 
porque este pode estar enunciado no texto apenas como uma intenção de seu autor de o fazer e enviar 
posteriormente.
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Situações como estas apontam para o caráter multidisciplinar que deve ter todo o ambiente de arquivo e 
de trabalho de preservação e gerenciamento de registros visuais, que demandam competências na área da 
Biblioteconomia Cartográfica, História Colonial e Preservação de documentos planos (MARSICO, 2006, p. 2). 
Assim, historiadores e arquivistas devem estar em contínua colaboração, em especial aquele especializado 
em história da cartografia, pois, por lidar diretamente com os conteúdos dos registros ou com a história 
e suas fontes produtoras, possui competência para farejar esta possibilidade de um manuscrito ter o seu 
componente visual.

Um exemplo neste sentido é o plano de exploração das terras do Tibagi no século XVIII, que correspondem 
ao atual nordeste do estado do Paraná e encontra-se no acervo digital do Conselho Ultramarino 
disponibilizado na página web da Biblioteca Nacional (AVISO do [secretário do estado Marinha e Ultramar], 
Diogo de Mendonça Corte Real, ao governador e capitão general do Rio de Janeiro, Antônio Gomes Freire 
de Andrade, comunicando que o rei [D. José I] nomeara a Francisco Tosi Colombina, por conhecer geografia, 
além de outras qualidades apropriadas como explorador, para comandar a expedição de exploração do 
sertão do Tibagí (norte do Paraná, informação minha). Ordenava-se mudanças a serem feitas em aldeias 
indígenas naquela região, assim como os efetivos militares a serem empregados naquela expedição, AHU-
São Paulo, 1753, cx. 4, doc. 19)

Um cartógrafo italiano, Francesco Tosi Colombina o escreveu em 1752. Este documento foi enviando pelo 
secretário de Estado da Marinha e Ultramar ao então governador e capitão general do Rio de Janeiro, 
Gomes Freire de Andrade, anexo a um Aviso do mesmo secretário. 

O total de documentos deste Aviso perfaziam 19 páginas e apenas na de número 14 – do total de sete (7) do 
seu plano - o geógrafo mencionou a intenção de fazer um mapa, cumprindo a promessa apenas em 1756. 
Pelo contexto de produção deste Aviso e pessoas envolvidas, um historiador da cartografia diagnosticaria 
a potencialidade deste registro escrito ter um componente visual e com isto contribuir no trabalho de 
preservação e gerenciamento de registros, evitando a dispersão de bens e informação. 

O mapa relacionado a este plano de exploração foi feito em cinco partes numeradas pelo seu autor. A parte 
três está na ilustração abaixo: 

Figura 1 – Mapa sem título de autoria de Francesco Tossi Colombina

Fonte: Mapoteca do Itamaraty, Rio de Janeiro
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As três últimas partes estão depositadas no Arquivo Histórico do Itamaraty. A parte 1, após um diligente 
trabalho de pesquisa, foi localizada na Casa da Ínsua, em Penalva do Castelo, distrito de Viseu, Portugal por 
um mero “chute”.

Como este palácio foi mandado construir e pertenceu a um capitão-general de Mato Grosso e Cuiabá, Luís 
de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres (1789-1896) e Francesco Tosi havia percorrido esta região entre 
as décadas de 1740 e início de 1750 como geógrafo contratado pelo marquês de Pombal para trabalhos de 
mapeamento, tendo inclusive o mérito de ter sido autor do primeiro mapa da capitania de Goiás em 1751 
(SOUZA, 2014),  foi intuído que as outras partes poderiam estar depositadas em seu acervo. A de número 
um (1) estava neste local, mas não a dois (2), ainda não localizada e talvez nem seja.

Este caso exemplifica uma situação de dispersão e perda de bens e informações no processo de preserva-
ção e gerencialmente de registros de arquivo. Elucida também o quanto um historiador com especialidade 
em história da cartografia pode ser um colaborador do arquivista na organização dos registros de arquivos 
e na valorização e otimização do acesso a documentos visuais.

 
2- Dissociação voluntária e orientada

Mas há casos exemplares de conservação de documento composto e que podem ser modelos para a 
preservação e gerenciamento de registros de arquivo, por razões que não podem ser atribuídas apenas 
às regras da arquivística para a organização de documentos em diferentes suportes, pois a experiência 
empírica em arquivos distintos, como o da Biblioteca Nacional, Biblioteca da Marinha, Mapoteca do Arquivo 
Histórico do Exército e Mapoteca do Itamaraty não revelou um padrão. Assim, em grande medida, estas 
razões podem mais ser creditadas ao trabalho particular de um determinado contexto de arquivamento, às 
enunciações claras no início do documento escrito de que possui um registro visual agregado ou à dimensão 
similar do documento escrito e seu componente visual.

No caso específico dos atlas antigos, a normativa de catalogação da Biblioteca Nacional prevê como uma 
das questões para identificar sua composição, se contêm um texto ou não e sugere que “fontes externas” 
sejam associadas aos mapas manuscritos avulsos (FARIA, 2018).

Em outras situações, manuscritos não foram separados de suas imagens, como a viagem do Brigadeiro José 
Custódio de Sá e Faria, da cidade de São Paulo até a Praça de Nossa Senhora dos Prazeres do Rio Iguatemi, 
ocorrida em 1775, pertencente à coleção Morgado de Mateus, da Biblioteca Nacional. Por hipótese, pode-
se considerar que a conservação das 24 aquarelas que dialogam com este extenso documento de mais de 
200 páginas ocorreu em virtude da similar dimensão de suas páginas.

Figura 2 – Referência de documento composto mantido em sua integridade

Fonte: Coleção Morgado de Mateus, Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro
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Tamanho e suporte certamente influenciam nos procedimentos e cuidados das formas de acondicionamento 
e organização (APESP, Revista do Arquivo, nº 5, Prata da Casa). Mapas, de maneira geral, possuem dimensões 
muitos superiores aos das folhas convencionais de ofício e exigem mapotecas com gavetas de tamanhos 
variados, o que pode fazer com que o desmembramento de seu componente escrito seja uma necessidade 
própria de seu processo de armazenamento. Mas para evitar a sua perda ou dispersão no labiríntico mundo 
dos arquivos a sinalização deste procedimento pode ser incluída no seu processo de catalogação, como 
demonstrado no verbete acima.

Em algumas situações, um documento escrito na catalogação é associado ao seu componente visual, mas 
não o contrário, como pode ser observado no verbete abaixo de manuscrito pertencente ao Conselho 
Ultramarino:

Figura 3 – Nota em catalogação de documento escrito sobre procedimento de separação de seu 
componente visual e destino institucional

Fonte: Conselho Ultramarino. 2.526. Ofício do (governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, D. Luís de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o (ministro e secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro. AHU, São 
Paulo, 1770, dezembro, 3, cx. 27, doc. n. 2526.
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Esta carta corográfica intitulada Carta Chorografica dos dois Certões de Tibagy e Ivay, mandada fazer pelo 
governador da capitania de São Paulo d. Luiz Antonio de Souza, Governador e Capitão General de São Paulo 
em 1770 no processo de catalogação, não recebeu o mesmo tratamento associativo com seu componente 
manuscrito: 

 
 

Este procedimento sugere que a conservação e catalogação de mapas raros ainda tem diante de si desafios 
a serem enfrentados, tais como padronização e otimização da catalogação para valorizar o seu uso na 
pesquisa. Certamente que muito já foi e vem sendo feito em termos de tratamento biblioteconômico, 
conservação e acondicionamento (VRIES, 2006) destes materiais. Normas de catalogação minuciosas 
vigoram em instituições de referência em relação à normativa arquivística no Brasil (FARIA, 2018). Mas 
ainda há carências na descrição dos componentes escritos das imagens. 

Na medida em que cada vez mais, com o uso das tecnologias digitais, as instituições arquivísticas têm 
disponibilizado seus acervos cartográficos em ambiente eletrônico, na própria descrição de suas 
características físicas, localização e tópicos tratados poderia ser incluído um link de acesso ao seu componente 
escrito identificado no trabalho de catalogação. Diante da ainda utilização dos ambientes eletrônicos de 
arquivos e bibliotecas de acordo com padrões convencionais de ambientes físicos, a disponibilização de 
mapas ou outros materiais visuais de maneira hipertextualizada promoveria o aproveitamento pleno das 
potencialidades oferecidas por ambiente como este.

 

Fonte: Conselho Ultramarino. 1 carta ms.: color., desenho a nanquim; 30 x 39,3 cm em f. 33,9 x 43,9 cm

Figura 4 – Carta chorografica dos dous certoens de Tibagy e Ivay: novamente descubertos pelas ordens e instruço-
ens de D. Luiz Antonio de Souza Governador e Capitão General de S. Paulo no anno de 1770 – 1770
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3- Dissociar registros: entre as razões econômicas e dos procedimentos

Em termos qualitativos e derivados de pesquisa empírica em alguns acervos, como os mencionados neste 
artigo, a manutenção da integridade dos documentos compostos é exceção, prevalecendo a separação com 
consequente risco de dispersão, perda ou subaproveitamento dos registros visuais. Menções a mapas em 
relatos e, principalmente, na correspondência oficial são recorrentes, e muitas vezes as peças de um mesmo 
documento vão parar em arquivos de países diferentes, por razões que poderiam ser identificadas apenas 
através de uma pesquisa sobre a trajetória dos documentos, tal como fazem abordagens contemporâneas 
no estudo da trajetória dos objetos de museus (Alberti, 2005). Certamente, há questões diversas que 
ocorrem no contexto da catalogação e que se estudadas podem esclarecer sobre a história da prática 
arquivística e contribuir para a reflexão sobre seus desafios contemporâneos.

Um documento, localizado por Jaime Cortesão no British Museum e transcrito para um dos volumes de 
fontes da obra “Alexandre de Gusmão e o Tratado de Madrid” (CORTESÃO, 1951, p. 115-126) explicitamente 
indica na primeira folha, que foi feito para explicar uma “carta geográfica”, localizada na Coleção Morgado 
de Mateus da Biblioteca Nacional. Que razões institucionais, históricas, técnicas e de concepções de 
registros de arquivo podem ter provocado esta dissociação que levou a parte escrita e visual de um mesmo 
documento para instituições diferentes e situadas em locais diversos? Quanto tempo para juntar peças e 
contar uma história? Em que medida a separação dos registros visuais de seus componentes escritos não 
os tornam subutilizados na pesquisa acadêmica e, por conseguinte, no seu desdobramento em trabalhos 
relacionados ao ensino-aprendizagem e reaprendizagem para aqueles que perderam suas habilidades 
espaciais por doenças neurológicas degenerativas, pois o sentido de localização e navegabilidade das 
pessoas no espaço depende da alimentação de sua memória espacial visual.

Figura 5: Mapa que abrange as regiões entre os rios Paraguai, 
Paraná e a costa brasileira desde Santos até o Rio Grande.

Fonte: Biblioteca Nacional, Coleção Morgado de Mateus, 
Map.I,01,04 
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Razões econômicas também podem motivar a dissociação de documentos compostos, principalmente 
quando pertencem a acervos de fundações privadas, constituindo uma propriedade particular e, portanto, 
uma mercadoria negociável, como ocorreu com parcela da documentação Casa de Mateus, cujas 
negociações de venda de parte de seu acervo para instituições brasileiras resultaram na Coleção Morgado 
de Mateus depositada na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, conforme pode ser constatado a seguir:

Figura 6: Correspondências trocadas entre Marcos Carneiro de Mendonça e a Casa de Mateus entre 1958-1959.

 
Nesta aquisição veio o extenso volume que agrega várias tipologias documentais intitulado “Notícia da 
conquista, e Descobrimento dos Certões do Tibagy na capitania de S. Paulo, no governo do General D. Luiz 
Antonio de Souza Botelho Mourão, conforme as ordens de Sua Magestade. Offerecido à Raynha N. Sñra. Por 
Affonso Botelho de S. Payo, e Souza (...) principiando no anno de 1768 athé o de 17(74)” (ABN, 76:2-290, 9, 
3, 140) transcrito em 1962 no volume 76 dos Anais da Biblioteca Nacional.

Um dos documentos possui uma sequência visual da narrativa em quarenta (40) estampas devidamente 
numeradas e anunciadas no título: “A primeira saída que o coronel Afonso Botelho de S. Paio e Sousa fez 
aos campos do Carrapato com a gente das expedições no anno de 1771 a 4 de Dezembro encontrou com os 
índios a 16 do dito mês da forma que mostram as estampas”. Na transcrição da Biblioteca Nacional uma 
nota informa que “o original não traz as estampas” (ANAIS, 1962, p. 25), o que mostra que a dissociação de 
documentos como vetores de perda e dispersão de registros pode ocorrer também por fatores econômicos 
e contextos de negociação de acervos entre instituições:

Fonte: Fundação Casa de Mateus, Vila Real
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Figura 7: Sequência visual sinalizada em manuscrito por numeração e sua transcrição com nota informando que o 
original não traz a sequência.

Fonte: Anais da Biblioteca Nacional, v. 76 e Coleção Morgado de Mateus, Biblioteca Nacional

Posteriormente, em 1985, um casal de colecionadores brasileiros adquiriu estas estampas em leilão 
internacional. Mesmo publicadas (BELUZZO, 2003) ainda são subutilizadas na pesquisa histórica, embora 
seu componente escrito seja amplamente empregado nas pesquisas sobre a história da capitania de São 
Paulo. Em que medida a dissociação que sofreu de seu componente escrito fez com que estas estampas 
ainda não tenham merecido a atenção de pesquisadores? Mesmo seu autor, o artista português Joaquim 
José de Miranda é pouco conhecido. 

Apesar de ainda pairar certo pessimismo entre os profissionais de arquivo e historiadores sobre a possibilidade 
de perda e mesmo dispersão das informações e de documentos em formato digital, a catalogação de 
acervos cartográficos e visuais neste formato pode evitar a dispersão de seus componentes manuscritos. 
Como em ambientes digitais inexistem fronteiras espaciais ou materiais e prevalece a interatividade, uma 
saída é a vinculação da imagem do manuscrito à imagem correspondente de sua parte visual através do 
procedimento da hipertextualização. Pois, como querer que os impressos possam ter a mesma estrutura 
solitária a partir do momento em que se tornam eletrônicos e passam a existir em um ambiente tão peculiar 
como o da internet?
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Conclusão
 
Este texto procurou demonstrar que no próprio trabalho de preservar e gerenciar os registros de arquivo 
podem ocorrer procedimentos de dissociação de documentos compostos em formato manuscrito e visual 
e, paradoxalmente, promover um resultado oposto ao previsto neste tipo de atividade, ou seja, a perda ou 
dispersão de informações e de documentos.

Estes procedimentos foram motivados por razões voluntárias, involuntárias, econômicas, epistemológicas 
e próprias de um entendimento do documento visual como uma peça solitária e que fala por si. As fontes 
visuais foram as principais vítimas destas dissociações, pois muitas vezes no processo de catalogação ou 
elaboração de um verbete de documento manuscrito, a identificação, mesmo sem fornecer localização 
acurada de seu componente visual pode ocorrer, mas não o contrário. 

Documentos visuais de modo geral também estão em suportes e dimensões diferentes de seus componentes 
escritos, o que pode provocar a separação. Embora existam iniciativas e percepção dos desafios a serem 
enfrentados na catalogação de informações e bens visuais que formam o patrimônio de uma coletividade, 
ainda há muito a ser feito neste campo. 

O ambiente digital, que não pode ser usado como mera réplica de um ambiente físico, oferece possibilidades 
tecnológicas para que as peças dos puzzles conservados nos arquivos possam ser remontadas. Este trabalho 
certamente não será fácil e exigirá a intensificação do trabalho interdisciplinar já praticado nos arquivos. 

Imagens e mapas em especial, depositados nos arquivos, mais do que importantes materiais para a pesquisa 
em vários campos do conhecimento são peças valiosas no desenvolvimento cognitivo espacial de pessoas 
e, na medida em que sejam acessíveis, podem fomentar o seu uso mais amplo em processos de ensino-
aprendizagem e reaprendizagem espacial.
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Resumo
 
Atualmente, o processo de comercialização ilegal do patrimônio cultural é considerado um dos grandes e 
lucrativos segmentos das relações comerciais internacionais, infelizmente convertida no que intitulamos de 
tráfico ilícito de bens culturais. Cada vez mais, obras de arte, artefatos arqueo-paleontológicos, antiguida-
des e obras bibliográficas raras são subtraídas, furtadas ou roubadas de seus lugares de salvaguarda para 
que sejam empregadas no mercado internacional, devido ao avantajado valor financeiro atribuído às peças 
culturais espoliadas, seja no território brasileiro, seja noutros Estados, nas últimas décadas. Nesse sentido, 
este trabalho é parte de pesquisa em andamento, que visa refletir sobre a proteção do patrimônio cultural 
no que tange aos contornos construídos sobre o tráfico ilícito de bens culturais, por meio de normativas na-
cionais e internacionais, com destaque à pilhagem de bens culturais bibliográficos raros no Brasil, os quais 
serão devidamente exemplificados nos argumentos, através da seleção de matérias levantadas nos acervos 
dos jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo (Estadão).

Palavras-chave: Tráfico ilícito de bens culturais. Patrimônio bibliográfico. Obras raras. Memória. 

Abstract 
 
Currently, the process of illegal commercialization of cultural heritage is considered one of the large and 
profitable segments of international commercial relations. Unfortunately, it was converted into what we 
call the illicit trafficking in cultural goods. Increasingly, works of art, archaeological or paleontological ar-
tifacts, antiques, and bibliographic works have been subtracted, pocketed, or stolen from their places of 
safeguarding. They can be used in the international market, due to the large financial value attributed to the 
cultural items that are plundered, whether in the Brazilian market or other countries, in recent decades. In 
this sense, this work starts with ongoing research, aiming to reflect on the protection of cultural heritage. 
This study also concerns the illicit trafficking in cultural goods, from an international and national regulation 
perspective. It emphasizes the plunder of cultural goods bibliographies in Brazil, duly exemplified in the 
argument, through the selection of articles raised in the collections of the newspapers Folha de S. Paulo, O 
Estado de S. Paulo (Estadão), and O Globo.

Keywords: Illicit trafficking in cultural goods. Bibliographic heritage. Rare works. Memory.
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1. Introdução 
 

“(...) enchi com eles dois sacos de viagem,  
abandonando coisas que me eram 

úteis para salvar aquele mísero tesouro”  
(ECO, 1986, p. 561).

 
Ao longo dos séculos, ações e inações têm potencializado perdas, muitas vezes irreparáveis, do espólio 
bibliográfico considerado raro. Perda, descarte, esquecimento ajudaram no desaparecimento definitivo de 
obras que deveriam ter sido preservadas. Mas, nenhuma ação tem sido mais destruidora que a do fogo. 
O mundo contemporâneo tem se especializado em conhecer formas alternativas de perda do material 
bibliográfico, sobretudo o que carrega a chancela de raro. O roubo e o tráfico são duas modalidades que 
merecem destaque. 

O tráfico do acervo bibliográfico raro tem se tornado um dos exemplos mais acabados de ilicitudes de co-
lecionáveis culturais no Brasil e no mundo. Nessa perspectiva, um acervo de obras raras se conforma de 
acordo com dois critérios principais de seleção: raridade e preciosidade. Ou seja, não basta que a obra seja 
antiga, é preciso também que seja única, dotada de ineditismo, faça parte de alguma edição especial ou 
apresente algum traço de distinção, como uma encadernação de requinte, por exemplo. Ademais, integram 
também esse acervo, periódicos raros publicados até o século XIX, dada a relevância histórica e cultural 
dos títulos, pois também são levados em consideração aspectos relacionados à sua importância para a 
sociedade de modo geral e para o conhecimento científico, tendo em vista que a ciência é fruto de conhe-
cimentos passados, que se reestruturam para obterem novas conclusões (GUINCHAT; MENOU, 1994, p. 22).

Nessa perspectiva, o presente trabalho estuda um fenômeno relativamente recente nos domínios da sal-
vaguarda patrimonial brasileira: o roubo e o furto de patrimônio bibliográfico pelo viés do tráfico ilícito 
de bens culturais, concebido como a transferência de posse ou propriedade dos bens culturais de forma 
ilegítima e com escopo mercadológico. Entendemos que, interpretar os intentos da pilhagem de artefatos 
culturais, sobretudo de livros raros, não é tarefa fácil, considerando que os princípios que guiam e oferecem 
sustentação a essa atividade foram, e são, alvos de constantes modificações ao longo do tempo.

Neste sentido, para compreender as causas e os motivos da ação das diversas organizações criminosas, 
grupos e atores da espoliação, faz-se necessário o uso de uma vasta bibliografia responsável pelo tema. 
Sabemos que, em se tratando de organizações criminosas cuja face não se tem mostrado, o campo de aná-
lise torna-se amplo e demasiadamente complexo. Assim, entendemos que a redução do locus de pesquisa 
através de casos específicos e bastante significativos narrados pelos jornais Folha de S. Paulo e O Estado 
de S. Paulo, os quais estão atrelados a essa temática que oferecem arcabouço qualitativo para o presente 
argumento. Ademais, de acordo com esse estudo, não há um caminho único a ser percorrido na análise de 
tal fenômeno, dado que a pilhagem de artefatos culturais possui implicações históricas, do mesmo modo 
que influências sociais e econômicas. 

Em se tratando da geração de divisas devido às movimentações das organizações criminosas, surgidas num 
contexto de desenvolvimento econômico na América Latina, informações fornecidas pelo Federal Bureau of 
Investigation (FBI) apontam que o tráfico ilícito de bens culturais movimenta cerca de 6 a 7 bilhões de dó-
lares por ano em âmbito mundial (CHRISTOFOLETTI, 2017, p. 117). Analisando de perto essa problemática, 
veremos que as modificações na composição estrutural do crime organizado em rede, com formas de ação 
amplamente diversificadas, e interoperabilidades cada vez mais sofisticadas, ranqueiam o Brasil na lista dos 
dez países que apresentam os maiores quantitativos de roubos de artefatos culturais. Com efeito, o Banco 
de Dados dos Bens Culturais Procurados, criado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN), diagnostica esse fato, dado que listou, ainda em 2008, aproximadamente 898 objetos culturais  
catalogados como parte do patrimônio nacional desaparecidos.1 No que tange aos crimes mais recentes e 
1 O Banco de Dados de Bens Culturais Procurados foi reformulado pelo IPHAN em 2005, com o objetivo de agilizar a divulgação 
de informações sobre os bens culturais tombados e objetos arqueológicos extraviados, furtados ou roubados para facilitar sua 
recuperação. O referido banco de dados baseia-se em informações integradas entre as Superintendências Regionais do IPHAN, o 
Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização do IPHAN, a Polícia Federal, a Interpol e a sociedade civil.
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marcantes que envolveram o patrimônio cultural, parte dos acervos da Biblioteca Nacional, do Museu da 
Chácara do Céu e da Biblioteca Pedro Calmon da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ocorridos 
respectivamente em julho de 2005, fevereiro de 2006 e em maio de 2017, colocaram o estado do Rio de 
Janeiro na vanguarda do tráfico ilícito de bibliografia rara.

Levando em consideração esses fatores, acreditamos que o estudo sobre o tráfico ilícito de bens culturais, 
com recorte sobre a incidência do roubo de patrimônio bibliográfico raro no Brasil, precisa envolver um es-
forço multidisciplinar. Nesse sentido, a despeito da possibilidade de cometer equívocos, estamos empenha-
dos em desvendar algumas facetas de um mesmo fenômeno. Na tentativa de construir um quadro analítico 
que perpasse as diretrizes de salvaguarda patrimonial no Brasil, a legislação trazida, a partir Convenção da 
UNESCO de 1970, Relativa às Medidas a Serem Adotadas para Proibir e Impedir a Importação, Exportação e 
Transferência de Propriedades Ilícitas dos Bens Culturais2, servirá de parâmetro conceitual para analisarmos 
algumas das principais ocorrências de roubos e furtos nos acervos e bibliotecas do país, evocando as pers-
pectivas de segurança em torno dos crimes. Para isso, recorreremos à análise dos noticiários com o intuito 
de apresentar o panorama da tipificação desse crime no país, cientes de que os problemas que envolvem 
a transferência de propriedade dos bens culturais ilicitamente fomentam uma das principais causas do em-
pobrecimento cultural dos Estados de origem de tais bens, e que a cooperação internacional configura-se 
como o instrumento mais eficiente da proteção dos bens culturais de cada sociedade: poliedro configurado 
a partir da chave da memória coletiva3.

2. Do espólio de obras raras como tomada privatista da memória coletiva 
  
De acordo com Jacques Le Goff (2013), a memória coletiva e a sua forma científica, neste caso, a história, 
se aplicam em dois materiais: os documentos e os monumentos. O documento é monumento, uma vez que 
seria, antes de mais nada, resultado de uma montagem, consciente ou inconsciente das sociedades que o 
produziram, mas também, das épocas que perpassou sucessivamente, mesmo que não fosse visto, porém, 
ainda manipulado, inclusive pelo silêncio. Nesse contexto, os livros raros se associam a esta dimensão am-
pliada como documentos/monumentos da memória coletiva e também como elementos externos de uma 
memória individual em diversos aspectos. Manguel (2006), por exemplo, apresenta as bibliotecas particula-
res como um reflexo de seus proprietários, uma vez que a seleção de títulos, através de convicções pessoais 
e individuais de seu gestor/guardador, influencia a montagem do acervo dessas bibliotecas. Assim, o autor 
posiciona as bibliotecas como possíveis reflexos de um mecanismo de identidade social, ao dizer que po-
demos imaginar estantes com livros que gostaríamos de possuir, para que estas reflitam os nossos anseios 
e expectativas e, que “de modo semelhante, a identidade de uma sociedade ou de uma nação possa ser 
espelhada por uma biblioteca, por uma reunião de títulos que, em termos práticos ou simbólicos, faça as 
vezes de definição coletiva” (MANGUEL, 2006a, p. 241). Nessa perspectiva, Castro (2006) exprime como a 
conservação de obras em acervos possibilita o firmamento das relações de tempo e espaço:

A construção, preservação e valorização dos lugares de memória contribuem para 
que, no futuro, não se estabeleça, como contraponto à sociedade do conheci-
mento, a sociedade do esquecimento, cujo presente será descontínuo e ausente 
de sentido. Mas são (...) as materialidades textuais do passado que corporificam 
e dão sentido ao presente, a partir dos enunciados, das práticas discursivas que 
emanam das séries documentais depositadas em caixas, armários e estantes de 
arquivos e bibliotecas (CASTRO, 2006, p. 10).

Ao voltarmos nosso olhar para os casos do roubo e furto de obras raras, vale mencionar que, conforme 
Castro (2006), percebemos que ao longo do tempo as bibliotecas, surgiram e se desenvolveram, a partir 
da relação estabelecida das sociedades com um princípio de posse do livro como objeto sagrado de instru-
mentalização do conhecimento. Desse modo, diversas coleções bibliotecárias foram formadas, como o caso 
da Biblioteca de Alexandria, simbólico exemplo de culto ao poder atrelado ao conhecimento e ao anseio de 

2 Aprovada pelo Decreto Legislativo nº. 71 do Senado Federal, de 28 de novembro de 1972, e entrou em vigor a partir do decreto 
presidencial nº. 72.312, assinado pelo presidente militar Emílio Garrastazu Médici.
3 Halbwachs criou a categoria de “memória coletiva”, na qual postula que a localização das lembranças não pode ser analisada 
desconsiderando os contextos sociais em que atuam. Nesse sentido, o trabalho de construção da memória deixa de ter somente a 
dimensão individual, tendo em vista que as memórias de um sujeito nunca são apenas suas, sendo que nenhuma lembrança pode 
existir isolada de um grupo social (HAWBWACHS, 1990, p. 81-82).
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reunir e concentrar saberes relacionados ao Mundo Antigo num dado espaço, neste caso, destruído pelas 
chamas. Do mesmo modo, Báez (2006), ao perguntar a um velho professor de história medieval em Bagdá 
sobre saques e incêndios nas bibliotecas, arquivos e museus, ouve catártico o que o personagem de Hum-
berto Eco, William de Barskerville, também conheceu: “Nossa memória já não existe. O berço da civilização, 
da escrita e das leis foi queimado. Só restam cinzas” (BÁEZ, 2006, p. 12).

Tal como Báez (2006), defendemos a teoria de que o livro não é destruído como objeto físico, e sim como 
vínculo de memória. A privatização do uso do mesmo, patrocinado pelo tráfico (furto e receptação), tam-
bém se coloca na mesma tipificação. Afinal, o que é o tráfico senão a consubstanciação de uma engrena-
gem privatista do conhecimento coletivo? Não seria um memoricídio igualmente repudiável?

“John Milton, em Aeropagitica (1644), sustentava que o que se destrói no livro é 
a racionalidade que ele representa: “Quem destrói um bom livro mata a própria 
Razão.” O livro dá consistência à memória humana. Não se deve ignorar que para 
os gregos a memória era a mãe das nove musas e se chamava Mnemósine. (...) 
que vem a ser “aquele que recorda”. Esse vínculo poderoso entre livro e memória 
faz com que um texto deva ser visto como peça-chave do patrimônio cultural (...)” 
(BAEZ, 2004, p. 18).

Contemporaneamente, a destruição de acervos bibliotecários figurados como instituições de memória co-
letiva, por meio da espoliação, também resulta sistematicamente do culto privatista, além da ausência 
de políticas públicas direcionadas à preservação e à segurança de acervos e bibliotecas, da falta de apoio 
governamental para a aquisição de materiais bibliográficos e instrumentos eletrônicos que garantam essa 
seguridade, o que ao fim e ao cabo, restringe o acesso das camadas populares da sociedade ao livro, à leitu-
ra, ao conhecimento e à memória, garantida por direito (CASTRO, 2006, 45). Posto isso, sustentamos que o 
livro seja um dos mais bem sucedidos meios de expressão do conhecimento e que o colecionismo de obras 
raras ilicitamente traficadas possui uma diversidade de estímulos, se caracterizando como um fenômeno 
multifacetado, o qual exprime, em síntese, que as motivações para se iniciar a acumulação de objetos, se 
imbrica com uma fase em que o sujeito está intencionado a criar um universo novo, paralelo e individual, e 
que relembra o passado, relacionando um objeto a uma fase ou algo que marca a vida do receptador (SILVA, 
2011, 07).

 
3. Das diretrizes de salvaguarda patrimonial no Brasil

No caso do Brasil, politicamente falando, as preocupações com o patrimônio cultural, na qualidade de bem 
nacional a ser preservado, tiveram início ainda na década de 1920, tendo alcançado projeção a partir da 
necessidade de construção da nacionalidade brasileira em princípios da década de 1930. Nesse sentido, a 
primeira medida do Executivo Federal com o fim de salvaguardar um bem, se expressou através do Decreto 
nº. 22.9284, de 12 de julho de 1933, em que a cidade de Ouro Preto foi declarada como monumento nacio-
nal de interesse público. Adiante, a União instituiu a Inspetoria dos Monumentos Nacionais, vinculada ao 
Museu Histórico Nacional, responsável por impedir que objetos representativos para a história da socieda-
de brasileira deixassem o território, além de dispor da tutela de ações que pretendiam evitar a destruição 
de monumentos, bem como objetos, no decurso do processo de modernização e urbanização do país. 
Em 1936, Mário de Andrade, ao ser convidado pelo ministro da Educação Gustavo Capanema, redigiu o 
anteprojeto da lei de proteção ao patrimônio cultural, no qual propõe a criação do Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (PINHEIRO, 2006, 98) . 

 Salientamos que o ponto de partida para a efetiva preservação do patrimônio cultural no Brasil, 
que viabilizaria o surgimento do Decreto-Lei 25, de 30 de novembro de 1937, deu-se, a partir da constitu-
cionalização da proteção cultural, o que, até então, não era previsto no ordenamento jurídico de abrangên-
cia nacional, passando a achar-se nos artigos 10 e 148 da Constituição Federal, promulgada em julho de 
1934.5 Pelo Decreto-Lei 25 fica exposta a perspectiva de um Estado tutelar, em que o aparelho burocrático 
4 O texto do referido decreto, assinado pelo presidente Getúlio Vargas, assegura o dever do poder público em salvaguardar o pa-
trimônio cultural da Nação, ao considerar que a cidade mineira de Ouro Preto foi palco de acontecimentos de relevância histórica 
para o processo de formação da nacionalidade brasileira, dentre os quais, a Conjuração Mineira de 1789. 
5 Art. 10 - Compete concorrentemente à União e aos Estados: III - proteger as belezas naturais e os monumentos de valor histórico 
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age politicamente por via da instrumentalização patrimonial, frente à pretensa necessidade de construção 
de identidade ancorada na unidade que fundaria um sentimento de brasilidade, como postulou Mario de 
Andrade em seu referido anteprojeto. Todavia, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
proveria a proteção dos “documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os 
monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos” (CF-1988, art. 23, III) e, no artigo 
2166, considera como patrimônio cultural brasileiro, os bens de natureza material e imaterial, tomados in-
dividualmente ou em conjunto, como obras, objetos e documentos.

Como podemos confirmar, o patrimônio bibliográfico raro continuaria a ser contemplado nas certidões 
oficiais sem muitas especificidades, como documento, acervo histórico ou bem cultural, desde que tenham 
imputado simbologias à identidade, à ação e à memória dos grupos que constituem a sociedade brasileira 
ou que a tenham influenciado e sejam representativos para essa. Nesse sentido, as coleções de fontes bi-
bliográficas relevantes para a memória e a cultura do povo brasileiro, categoria dos bens culturais móveis, 
pouco citada, continuam sendo espoliadas sem que haja legislação intrínseca. Sublinha-se que o tráfico ilí-
cito de bens culturais, dos quais se destaca o de obras raras, se consubstancia em uma tipificação crescente 
no rol dos crimes mais rentáveis do mundo, ficando atrás somente do narcotráfico e do tráfico de armas, 
o que expõe que a jurisprudência existente direcionada à proteção dos bens culturais não é suficiente e 
demasiadamente vaga para a salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro. Cumpre salientar que o Brasil 
chancelou a convenção sobre as medidas a serem adotadas para proibir e buscar impedir a importação, a 
exportação e a transferência ilícita de bens culturais, em fevereiro de 1973, três anos após sua ratificação 
por via da UNESCO, o que sinaliza que não se trata de terreno virgem na jurisdição brasileira. Já se combate 
o tráfico de bens culturais no país há pelo menos quatro décadas.

Nesta convenção, a UNESCO elenca medidas voltadas a proibir o tráfico ilícito de bens culturais, com a 
finalidade de proteger o patrimônio cultural mundial, por meio de regras que devem ser implementadas 
pelos oitenta e nove países signatários. Dentre as principais medidas sugeridas pela entidade multilateral, 
pode-se destacar a criação de uma legislação nacional apropriada para combater o tráfico ilícito, o esta-
belecimento e implantação de um sistema de inventário nacional com a finalidade de listar todas as obras 
culturais, a exigência de certificado de exportação que deverá acompanhar qualquer bem cultural a ser 
exportado, a criação de um código de atuação para comerciantes de obras de arte e, também, aqueles que 
as colecionam, a implementação de programas educacionais, a fim de ensinar a importância de salvaguar-
dar o patrimônio cultural, além de regras claras que possam garantir a qualquer cidadão a possibilidade de 
denúncia relacionada ao desaparecimento de bens culturais. A Convenção de 19707, preconiza, portanto, a 
imposição de penas para coibir a prática do tráfico ilícito de bens culturais.

 
4. Dos casos emblemáticos de furto de patrimônio bibliográfico no Brasil

Observamos por intermédio de dados oficiais fornecidos por forças-tarefa8, que o Brasil faz parte da lista 

ou artístico, podendo impedir a evasão de obras de arte; 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. Constituição, 1934).
6 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: l. as formas de expressão; ll. os modos de criar, fazer e viver; lll. As criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
lV. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V. os conjuntos 
urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológicos (BRASIL. Constituição, 1988).
7 A Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, também conhecida como Recomendação de Paris, ca-
racteriza-se como um compromisso internacional criado na décima sétima sessão da Conferência Geral da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), datada entre 17 de outubro e 21 de novembro de 1972. Trata-se de um 
importante marco regulatório para a proteção do patrimônio cultural e natural, estabelecendo parâmetros e normativas, os quais 
permitem definir o que carece ser Patrimônio Mundial e medidas restritivas para que tais bens sejam devidamente salvaguardados. 
Disponível em: http://whc.unesco.org/en/conventiontext/. Acesso em: 11 ago. 2020.
8 Compreendemos como forças-tarefa, medidas conjuntas adotadas por via do Estado, dentre as quais, ressaltamos a Comissão 
de Cultura da Câmara dos Deputados e a criação da Coordenação-Geral de Proteção ao Meio Ambiente e Patrimônio Histórico, no 
Departamento de Polícia Federal (DPF), a qual estabeleceu a implantação das delegacias de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico 
(DELEMAPH), nos Estados da federação. Nesse sentido, a DELEMAPH opera conjuntamente ao IPHAN, IBRAM, COAF, Fundação Bi-
blioteca Nacional, Arquivo Nacional, Receita Federal e Itamaraty, com o fim de sustentar a pactuação de instituições brasileiras que ensejam 
combater o tráfico ilícito de bens culturais. Ver: YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=IfVJPUkCj5U. Acesso em: 16 ago. 2020.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_a_Educa%C3%A7%C3%A3o,_a_Ci%C3%AAncia_e_a_Cultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_a_Educa%C3%A7%C3%A3o,_a_Ci%C3%AAncia_e_a_Cultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/1972
file:///C:\Users\Dell\Downloads\Patrimônio%20Mundial
http://whc.unesco.org/en/conventiontext/
https://www.youtube.com/watch?v=IfVJPUkCj5U
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de países que mais sofrem roubos e furtos de bens culturais. De acordo com os dados do IPHAN, o Brasil 
é o principal alvo na América Latina, estando em termos globais, atrás apenas dos Estados Unidos, França 
e Iraque no ranking mundial de roubo e furto de bens culturais. Em sentido estrito, o jornal O Estado de S. 
Paulo noticiou diversos desfalques que colocaram o Brasil no rol dos países base de furtos praticados em 
bibliotecas, sobretudo, na cidade do Rio de Janeiro. O primeiro desses desaparecimentos foi registrado em 
maio de 2004, quando funcionários da seção responsável pela biblioteca do Museu Nacional notificaram 
a falta de 24 livros raros datados dos séculos XVI ao XX, que integravam estudos arqueológicos, antropo-
lógicos e historiográficos, dentre os quais: uma peça em latim de Hans Staden (1592), sobre indígenas 
sul-americanos e um livro de Charles Ribeyrolles (1860), com fotos do imperador Dom Pedro II e sua família 
(ISKANDARIAN, 2004, 34). A partir desse episódio, como medida emergencial, a direção anunciou a reali-
zação de sindicância interna, uma vez que, a consulta ao acervo deveria ser realizada com a presença de 
um responsável pela coleção. Além disso, ficou reclamado pela administração da instituição a necessidade 
de implantação de um sistema de vigilância com câmeras de monitoramento. Até o presente momento, 
os planos de contingência para o enfrentamento de incêndios, furtos e roubos concentram a maioria dos 
indicativos de fragilidade em um plano de segurança patrimonial.

No lastro desse fenômeno, vale mencionar o roubo de 65 exemplares de 40 títulos raros, pertencentes ao 
acervo da Biblioteca Domingos Soares Ferreira Penna, do Museu Emilio Goeldi, em Belém, espoliados em 
2008. As publicações roubadas datam dos séculos XVII, XVIII e XIX e, dentre elas, destacam-se in-fólios de 
Des Murs, Hernandez, Meriaen, Mikan, Piso, Pohl, Sagra, Spix e Wied-Neuwied. Neste enquadramento, o li-
vro em latim Rerum Medicarum Novae Hispaniae (1628) avaliado em cerca de US$ 200 mil, de autoria do médico 
e botânico espanhol Francisco Hernandez, pioneiro no estudo da saúde, foi devolvido para a instituição paraense 
após ser transferido ilicitamente para Nova York, nos Estados Unidos, onde foi recuperado por ação da Polícia 
Federal. No que se refere à segurança de seus bens bibliográficos, a diretoria do Emilio Goeldi, explica que a ins-
tituição investia em políticas de melhorias da seguridade das obras antes de 2008, posto que uma sala cofre com 
câmeras de monitoramento estava em processo de construção, achando-se inaugurada em 2009 (MELLO, 2014). 

Em fevereiro de 2012, outro crime contra o acervo bibliográfico raro nacional ganhou destaque nos jornais: 
a coleção de obras raras do Instituto de Botânica de São Paulo, ocasião em que três assaltantes armados 
renderam funcionários do local e se apossaram de títulos que traziam anotados em uma tira de papel. 
São os livros Sertum palmarum brasiliensium (1903), em dois volumes; Flora fluminensis (1827), em 11 
volumes; e Bambusees (1913), em dois volumes (MANSO; GODOY, 2012). Além da anotação que os ladrões 
traziam, a partir de interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Federal, ficou evidente que as obras 
seriam enviadas para fora do país, o que comprova se tratar de um ato encomendado. Neste caso, os livros 
foram recuperados dois meses após o roubo, a partir de investigações desencadeadas pela Polícia Fede-
ral, as quais possibilitaram que os policiais pudessem interromper a operação de transferência ilícita dos 
bens. 

De forma incipiente, em agosto de 2013, saqueadores armados fizeram reféns funcionários e visitantes do 
Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas (CCLA) e levaram cerca de 100 obras raras, dentre elas, 11 
livros escritos no início do século XIX pelo francês Auguste Saint-Hilaire, três peças do Museu Campos Sales9 
e uma carta do imperador chinês Guangxu (1875-1908) ao então presidente Campos Sales (BRANT, 2013). 
Por este ângulo, vimos a brutalidade com que as organizações criminosas se apresentaram na execução 
do crime, frente aos ínfimos esquemas de segurança. Certamente, a ação se deu, a partir da confiança na 
falibilidade do sistema de monitoramento da coleção ou, ainda, alicerçado na elevada perícia dos bandidos, 
que, muito provavelmente, são parte de quadrilhas especializadas nesse tipo de crime. À vista disso, fica 
apontada a necessidade de pleitear medidas que possam conter tais investidas em coleções de bibliografia 
rara no país (GREENHALGH, 2014).

Frente ao conjunto apresentado (apenas uma pequena amostra do contingente que cresce a cada ano) 
torna-se de suma importância, mencionar emblemático relato d’O Estado de S. Paulo, registrado em 2017, 
quando noticiou o furto de obras raras sob tutela da antiga Biblioteca Central da Universidade do Brasil10, 
atual Biblioteca Pedro Calmon da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que abriga raridades do 
9 O Museu Campos Sales localiza-se no município de Campinas, São Paulo. Reúne documentos, fotografias e livros referentes ao 
trabalho e a vida de Manuel Ferraz de Campos Sales, quarto presidente da República (1898-1902), estando sediado no prédio 
da Pinacoteca do Centro de Ciências, Letras e Artes e o Museu Carlos Gomes.
10 Instituída pelo Decreto-Lei n° 8393, de 17 de dezembro de 1945.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Campinas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Documento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fotografia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_Ferraz_de_Campos_Sales
https://pt.wikipedia.org/wiki/1898
https://pt.wikipedia.org/wiki/1902
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pinacoteca_do_Centro_de_Ci%C3%AAncias,_Letras_e_Artes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_Carlos_Gomes
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período imperial do Brasil. O episódio contabilizou a perda de 423 obras, dentre as quais, 303 livros raros 
e mais 120 objetos do acervo da instituição, configurando o maior furto de livros raros já registrado no 
Brasil11. Desapareceram 16 volumes da primeira edição dos Sermões de Padre Antônio Vieira (1610) e con-
siderável parte da Coleção Brasiliana, composta por livros de viajantes europeus que registraram a flora, 
a fauna e os costumes do Brasil entre os séculos XVII e XIX. Sumiram preciosidades como Expédition dans 
les parties centrales d’Amérique du Sud (1850-1859), do naturalista inglês Francis de Castelnau, com cen-
tenas de litografias pintadas à mão, e um livro do etnógrafo alemão Thomas Koch-Grümberg, pioneiro na 
confecção de fotografias antropológicas, contendo 141 fotografias de indígenas amazônicos da região do 
Rio Japurá, retratados entre 1903 e 1905 (BRANDALISE; RIBEIRO, 2017). Os exemplos elencados são uma 
amostra acanhada do universo do tráfico de bibliografia rara em nosso país, mas como toda engrenagem 
retrata apenas a ponta de uma montanha submersa.

 
5. Da falibilidade dos processos de tombamento de bibliotecas e seu imbricamento com a 
seguridade de obras raras 

Algumas informações empregadas neste texto já foram, anteriormente, estudadas por Greenhalgh (2014) 
em sua tese em Ciência da Informação, intitulada Segurança contra roubo e furto de livros raros: uma 
perspectiva sob a ótica da Economia do crime e a Teoria da Dissuasão, que demonstra a falta de proteção 
a obras raras no Brasil. Para mais, sua perspectiva teve abordagem no campo da biblioteconomia, mas as 
conclusões, ainda assim, se assemelham às demandas historiográficas sobre obras raras, uma vez que o 
arcabouço teórico é satisfatoriamente uniforme e partilhado entre os campos de conhecimento no Brasil. 
Nesse sentido, diante dos dados recolhidos em matérias jornalísticas, é crível sustentar com segurança que 
nos casos analisados nenhuma obra foi recuperada, sendo possível identificar que 12 exemplares com-
pletos, furtados da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) foram reavidos, representando apenas 
3,96% de um total de 303 obras raras. A acanhada porcentagem de recuperação desse acervo, mostra de 
forma eloquente que o Estado brasileiro carece do aprimoramento de estratégias de retomada de obras 
raras, além de transparecer que o país não dispõe de bases que proporcionem interoperabilidade de todos 
os sistemas de bancos de dados, no que tange os domínios dos acervos de bibliografia rara. 

Outrossim, o fato de termos uma identidade envolvida na maioria dos casos de furto de livros raros na UFRJ, 
aumentam as chances de recuperação das obras, considerando a possibilidade de colaboração do envol-
vido, pois, segundo Greenhalgh (2014), a quantidade significativa dessas produções está, provavelmente, 
reunida na mão de poucos receptadores (peça da engrenagem que mereceria um texto especifico para 
sua compreensão), o que, possivelmente, seria diferente se cada crime tivesse sido cometido por pessoas 
distintas.

Acerca dos crimes de roubo e furto em que esteve envolvido, o mais ativo ladrão de livros raros do Brasil, 
teve duas participações que renderiam manchetes nos jornais do país. Por dois anos seguidos, 2016 e 2017 
esses roubos marcaram definitivamente o destino de um grande conjunto de obras raras. O primeiro, no 
Instituto de Botânica de São Paulo e o segundo na Biblioteca Pedro Calmon da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), separados por um período em que, Laéssio Rodrigues de Oliveira, considerado pelos 
jornais estudados, o maior ladrão de obras raras do país, esteve sob custódia do Estado. Em diligências ao 
longo do inquérito ficou comprovado que o autor planejava novos crimes e que o aprisionamento não o 
reeducou, tampouco impediu a reincidência, devido à ausência de ações de inteligência e a banalização 
deste tipo de crime pela jurisdição brasileira.

Realçamos que o tombamento12 de acervos bibliográficos não é algo comum no Brasil, como é possível 
11 Os diretores Caio Cavechini e Carlos Juliano Barros relatam o processo de construção do documentário Cartas Para um Ladrão 
de Livros, o qual apresenta a história de Laéssio Rodrigues de Oliveira, ex-ajudante de pizzaiolo em São Bernardo do Campo (SP), 
responsável por uma série de crimes praticados em acervos de obras raras do Brasil. Ver: YouTube: https://www.youtube.com/
watch?v=Cnx-r9s3c0g&feature=youtu.be. Acesso em: 6 jun. 2020. 
12 O tombamento é um ato administrativo realizado pelo poder público, com o objetivo de preservar, por meio da legislação vi-
gente, bens de valor histórico, cultural, arquitetônico e ambiental para a sociedade, impedindo que venham a ser destruídos ou 
descaracterizados. As ações de tombamento podem ser feitas através das três esferas da República: pela União, através do Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), pelos Estados, através das secretarias de Estado da Cultura, ou pelas administrações 
municipais que dispuserem de leis específicas. O tombamento também pode ocorrer em âmbito mundial, ao ser reconhecido como Patrimônio da 
Humanidade, o que é feito por via do ICOMOS/UNESCO.

https://www.youtube.com/watch?v=Cnx-r9s3c0g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Cnx-r9s3c0g&feature=youtu.be
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observar em estudos de Murguia e Yassuda (2007) relacionados aos guias de bens tombados pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), que traz a lista de bens chancelados pelo instituto 
em dado período. Nos casos trazidos por Greenhalgh (2014), em se tratando do contexto de livros raros, 
fica evidenciado que a chancela ainda não se consolidou como uma ferramenta de efetiva salvaguarda de 
acervos no Brasil, verificando que os processos de tombamento das bibliotecas decorrem da preocupação 
com as edificações dessas instituições e não pelos acervos abrigados. Vale mencionar ainda que, o proces-
so da Biblioteca Nacional, caso estudado por Murguia e Yassuda (2007), é justificado pelas características 
arquitetônicas que a compõem, fazendo parte do conjunto de monumentos que inclui: Palácio Monroe, 
Tribunal de Justiça, Escola de Belas Artes, Derby Clube, Jóquei Clube, Clube Naval e Teatro Municipal do 
Rio de Janeiro. Em relação à conservação do acervo de obras raras da Biblioteca Nacional, informações da 
instituição mencionam um programa destinado ao tratamento de obras raras, intitulado Plano Nacional de 
Recuperação de Obras Raras (PLANOR)13. Enfatizamos a inexistência de qualquer outra medida específica 
que garanta a proteção deste acervo e que embora o acesso aos livros raros seja feito exclusivamente por 
funcionários da biblioteca, não impede a ocorrência de furtos, como já ocorreu, em virtude do sistema de 
segurança deficitário.

Para além do exposto, percebe-se que o tombamento da Biblioteca Nacional, restringido ao espaço cons-
truído, tendo-se excluído o maior acervo de obras raras do país como parte do processo de tombamento, é 
gerador de conflitos e problemas, uma vez que no Banco de Dados de Consulta aos Bens Culturais Procura-
dos do IPHAN, onde é possível ter acesso a especificidades de obras que estejam desaparecidas e quantas 
dentre essas tenham sido recuperadas pela polícia, e que somente é viabilizado, a partir do registro de 
tombamento, o que também não deixa de ser uma ironia.14

Logo, a inexistência do tombamento das obras nos acervos bibliográficos pode obstaculizar sua inclusão 
no banco de dados do IPHAN, caso sejam roubadas ou furtadas. Assim, sabe-se que a visão tradicional do 
tombamento da obra sempre esteve presente enfatizando a arquitetura, escultura e pintura, uma vez que 
houve a preocupação em se preservar o bem arquitetônico como lugar de memória física, representando 
dado momento histórico da nacionalidade brasileira, como é o caso da Biblioteca Nacional. Todavia, sem 
qualquer intenção de questionar a justeza da importância do edifício, bem como de seus traços arquite-
tônicos, advogamos que as coleções bibliográficas são suporte factível para a construção de narrativas do 
passado que proporcionam a construção de memória e que, neste caso, não foram consideradas como 
bens suscetíveis ao tombamento.

De outra forma, entendemos que, a discriminação Constitucional apresentada anteriormente, não abarca 
explicitamente os livros raros, sendo que são interpretados como documentos em alguns casos, deixando 
assim, margem para tropeços e, em certa medida, opacidade a um agrupamento de bens culturais que, 
inegavelmente, demanda esforços de salvaguarda no Brasil. Em relação à unidade de informação ímpar, 
o acervo bibliográfico raro merecia cuidados mais abrangentes, definições mais protetivas e arcabouço 
jurídico já experimentado. Esse itinerário ajudaria a proteção desse espólio com muito mais eficiência, mas 
infelizmente isso não ocorre.

Do mesmo modo, para impedir a ilicitude no mercado de bens culturais, o IPHAN possui o Cadastro Nacional 
de Negociantes de Antiguidades e Obras de Arte (CNART), em que reúne informações sobre agentes de leilão 
que venham a negociar objetos de antiguidade, obras de arte de qualquer natureza, manuscritos e livros raros. 
A partir do advento desta base de dados, o mapeamento do comércio ilegal e a recuperação de bens podem ser 

13 Criado em 1983, o PLANOR tem como objetivos identificar e recuperar obras raras existentes, na Biblioteca Nacional (BN), bem 
como em outras instituições e acervos bibliográficos do Brasil, além disso, o PLANOR guarnece orientações e presta assessoria 
técnica para a gestão de acervos raros no país. Disponível em: https://www.bn.gov.br/explore/planos-preservacao/planor. Acesso 
em: 11 ago. 2020.
14 A Lei nº 5.471, de 9 de julho de 1968, promulgada pelo presidente militar Artur da Costa e Silva impede, sob qualquer forma, 
a exportação de bibliotecas e acervos documentais constituídos de obras brasileiras ou sobre o Brasil, editadas nos séculos XVI a 
XIX. Art. 1° Parágrafo único: Inclui-se igualmente, nessa proibição a exportação de: a) obras e documentos compreendidos no pre-
sente artigo que, por desmembramento dos conjuntos bibliográficos, ou isoladamente, hajam sido vendidos; (...) Art. 2º Poderá 
ser permitida, para fins de interesse cultural, a juízo da autoridade federal competente, a saída temporária, do País, de obras raras 
abrangidas no Art. 1º de seu parágrafo único. Art. 3º A infringência destas disposições será punida na forma da lei, devendo ser 
efetivadas pela autoridade competente as apreensões dela decorrentes.

https://www.bn.gov.br/explore/planos-preservacao/planor
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trabalhados em conjunto pelo IPHAN, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, em casos de internacio-
nalização que tenham envolvido a lavagem de dinheiro através de obras raras, conforme a Lei nº 9.613, de 3 de 
março de 1998 e a Portaria Iphan nº 393, de 15 de setembro de 2016. Nesta lógica, o registro também fomenta o 
conhecimento de objetos de valor histórico comercializados no Brasil, em consonância com a Instrução Normati-
va nº 01, de 11 de junho de 2007, do IPHAN, ferramenta legislativa a qual detalha a matéria disposta nos artigos 
26 e 27 do Decreto-Lei 25, de 30 de novembro de 1937 (GREENHALGH, 2014, p. 111).

Não obstante, 53,66% dos responsáveis por acervos de bibliografia rara no Brasil afirmam não possuir 
funcionários que atuem, exclusivamente, nos setores que abarcam esses objetos (GREENHALGH, 2014, 
68). Esta condição pode trazer sérios riscos à segurança contra roubo e furto de livros raros, posto que 
pode significar a inexistência de um profissional especializado e, consequentemente, qualificado para tal 
função. Além disso, a falta de dedicação exclusiva ao setor permite que um grande número de sujeitos te-
nha acesso ao acervo, cientes que a consulta não é restrita em 7,32% das 51 instituições mencionadas no 
estudo, as quais os usuários podem ter contato com as publicações raras continuadamente, o que torna a 
seguridade comprometida (GREENHALGH, 2015, 78). Vale citar que os emblemáticos casos praticados por 
Laéssio Rodrigues de Oliveira, entre 2016 e 2017, e outros menos conhecidos, ocorreram a partir do cons-
tante manuseio e carregamento dos bens à sombra da Biblioteca Pedro Calmon, no Rio de Janeiro. O valor 
histórico-cultural das obras, associado ao seu valor monetário, tem chamado a atenção de criminosos, que 
obviamente, buscam lucrar com a subtração e revenda das obras raras.

Essa perspectiva é justificada ao analisarmos os preços que as obras raras atingem no mercado ilícito, visto 
que, por exemplo, o livro Cobra Norato, uma coletânea de poemas do gaúcho Raul Bopp, com ilustrações 
do desenhista Oswaldo Goeldi, alcançou, em leilão realizado em 2010 pelo Clube Hebraica, o valor de 28 
mil reais (PIVA, 2010).  Nesse longínquo contexto, em que evidenciamos os vários furtos e submissões de 
livros raros ao mercado ilícito, refletimos sobre as políticas de proteção que devem ser empregadas nas 
instituições que fazem a salvaguarda destes acervos. Ao pensarmos em segurança, sustentamos ser preciso 
ter em mente que, 

[...] um bom plano de segurança vão da escolha e treinamento da equipe de lim-
peza ao uso de equipamentos eletrônicos para vigilância e controle de acesso ao 
setor e à instituição como um todo; ou seja, no plano de segurança devem estar 
contempladas todas as medidas preventivas para evitar o roubo de um exemplar, 
o que exige um estudo detalhado de todas as condições às quais o acervo está 
submetido, tentando identificar, de forma sistemática e abrangente, as variáveis 
que podem favorecer a ação dos criminosos (GREENHALGH, 2014, p. 79). 

Quanto ao uso de livros raros digitalizados como mecanismo de segurança, na expectativa de melhor orga-
nização e preservação dos livros raros, ressaltamos que é preciso assegurar a inalteração das características 
do documento, com a utilização de softwares que exponham a identificação, a proveniência e a contextua-
lização dos livros raros, com a constante atualização do sistema informatizado, e que devem ser providen-
ciadas cópias de segurança de todo o acervo digitalizado para preservá-las em local seguro (SOARES, 2009).  
 

6. Considerações Finais

Nesse texto, partimos do pressuposto que o conteúdo das obras raras é fundamental para o patrimônio cul-
tural, argumento evidenciado no tópico que contextualiza o livro raro como parte constituinte da memória 
individual e coletiva. Portanto, também advimos da necessidade de identificar e analisar a importância do 
livro raro na criação de uma identidade social. No Brasil, ainda não foi criada uma legislação específica para 
o tratamento do tráfico ilegal de bens culturais e obras raras, e, por isso, o país utiliza a Convenção de 1970 
da UNESCO como base. Cabe registrar que, a falta de especialização das polícias para os casos de tráfico de 
obras raras, torna o país ainda mais vulnerável ao cometimento desses delitos, que colocam em constante 
perigo as obras raras e, consequentemente, a memória coletiva, sequestrada pela cobiça dos receptadores 
que os desejam como objeto de colecionismo, tornando-os alvos de roubo ou furto, valendo-se da falta de 
segurança dos acervos de algumas instituições. Além disso, cumpre afirmar que, o Brasil dispõe de uma 
consistente tradição sobre o assunto, acentuada nas últimas décadas pelo ingresso do país no nada seleto 
grupo de Estados que encabeçam a lista dos mais vulneráveis ao tráfico de bens culturais. Uma legislação 
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mais efetiva e novos mecanismos institucionais apontam possíveis caminhos para que o Brasil possa inibir 
os crescentes casos de ilícitos.

Em consonância com o que apregoam as melhores práticas internacionais e conceituados estudos da área, 
como os desenvolvidos pelos arqueólogos Simon Mackenzie e Donna Yates15, dois dos maiores especialistas 
mundiais no combate ao tráfico ilícito de bens culturais, os “colecionáveis criminogênicos ilícitos” perma-
necerão como ponta de lança do enriquecimento particular ilegal em contraste com o empobrecimento 
cultural da coletividade. É mais um triste exemplo do particular obliterando o coletivo. Em um mundo em 
que esses colecionáveis continuam sendo procurados, a união de esforços internacionais se mostra como 
o único antídoto frente ao tráfico. As obras raras, seu conteúdo e o que representam podem ser o vetor de 
uma aliança internacional que coibirá o traslado ilícito e sua receptação. Não há mercado ilícito sem com-
pradores e haverá menos tráfico se o cerco contra as extremidades dessa engrenagem for intensificado. 
Caso contrário, não apenas os exemplos trágicos dos personagens da literatura, mas também, dos agentes 
do mundo contemporâneo, perderão paulatinamente sua memória bibliográfica, cada vez mais sequestra-
da e interditada nas estantes de particulares ao redor do planeta. Não deveríamos ter que escolher entre 
um memoricídio, um bibliocausto ou uma sistemática privatização do bem comum.
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RESUMO 

Os bens culturais materiais estão sujeitos a fatores de deterioração que afetam a legibilidade, a integridade 
física e a longevidade dos materiais. Controlar a contaminação por insetos e fungos, principalmente em 
materiais de origem orgânica, é um desafio para os conservadores, pois a biodeterioração acontece 
de forma veloz. Neste caso, ações de conservação devem ser tomadas imediatamente para estabilizar 
os danos e cessar a deterioração para que a contaminação não se espalhe pelos acervos. Este artigo 
pretende demonstrar que a ionização gama é uma opção eficiente e segura para eliminar insetos e fungos 
nos objetos do patrimônio cultural. Dentre as vantagens da aplicação da técnica, destacam-se: capacidade, 
tempo de processamento, tecnologia segura, dispensa de quarentena, ausência de impactos à saúde e 
ao meio ambiente. Os exemplos de aplicação da ionização gama em bens culturais físicos demonstram a 
eficácia e a viabilidade do processo para a preservação do patrimônio cultural. 

Palavras-chaves: Tratamento com ionização gama. IPEN. Desinfestação e desinfecção de bens culturais. 
Preservação do patrimônio cultural. Conservação de bens culturais materiais

 
ABSTRACT

The cultural heritage objects are subject to deterioration factors that affect the readability, physical integrity 
and longevity of materials. Controlling contamination by insects and fungi is a challenge for conservators. 
The biodeterioration occurs in a fast way in artifacts made especially of cellulose, conservation actions must 
be taken immediately to stabilize the damage from deterioration and prevent the spread of contamination 
to other collections. Gamma ionizing is an efficient and safe option to eliminate insects and fungi from 
objects. Among the advantages of applying the irradiation technique, the highlights are: capacity, processing 
time, safe technology, no need for quarantine, no impact on human health and the environment. World 
and national examples of the application of gamma ionizing in physical cultural assets demonstrate the 
effectiveness and viability of the irradiation process for the preservation of cultural heritage. 

Keywords: Gamma ionizing treatment. IPEN. Tangible cultural heritage disinfection. Conservation of cultural 
artifacts. Preservation of tangible cultural heritage
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Introdução 

O desenvolvimento de métodos de conservação para o patrimônio cultural está diretamente relacionado 
à necessidade da proteção dos bens culturais materiais e preservação da identidade cultural e histórica 
da humanidade. O século XXI evidenciou a necessidade da interdisciplinaridade pela demanda de 
conhecimentos científicos especializados e, assim, indicou a presença de profissionais de diversas 
formações dentro das instituições culturais e museus. Os processos de reconhecimento de deterioração 
e de restauro necessitariam cada vez mais de identificação por meio de técnicas analíticas, cujo manejo 
dos equipamentos depende de um profissional com expertise, por exemplo, na área de química, física e 
materiais. Nesta linha, os trabalhos científicos apresentaram um papel fundamental na contribuição para o 
gerenciamento das coleções e acervos, no sentido de aprofundar as questões do entendimento de como 
os materiais se comportam, face à ação dos agentes de deterioração e as alternativas dos tratamentos de 
conservação e restauro adequados a cada caso para assegurar a longevidade dos bens culturais.

A degradação de objetos de patrimônio cultural com base em matéria orgânica, em especial os celulósicos, é 
causada por fatores intrínsecos e extrínsecos. Os fatores intrínsecos são aqueles inerentes ao próprio 
processo de fabricação do material, como a acidificação e oxidação dos componentes. Para os fatores 
extrínsecos, a questão de altos índices de umidade relativa do ar é aparentemente um dos fatores 
mais complexos nos acervos em geral, pois este é, principalmente, responsável pela aceleração 
da deterioração de alguns materiais utilizados na composição dos objetos do patrimônio cultural. E o 
desequilíbrio no teor de umidade do material favorece o crescimento de fungos em seu substrato. Os 
acervos documentais, culturais e históricos são facilmente contaminados por fungos e insetos e exigem 
um cuidado e atenção especial, pois estes agentes biológicos de degradação, em suas condições ideais, se 
proliferam em alta velocidade e podem degradar por completo os materiais se medidas de combate não 
forem adotadas imediatamente. Além disso, coloca em risco a saúde de todos que entram em contato com 
o material contaminado, chegando a impossibilitar o seu acesso (HAVERMANS, 2017).

Os materiais de base celulósica estão sujeitos à degradação por calor, umidade relativa do ar e reações 
fotoquímicas excessivas. Adicionalmente, a celulose é uma fonte de alimentação dos fungos e insetos. 
Como nem sempre é possível detectar a atividade de determinadas pragas em tempo hábil de impedir sua 
proliferação, o desenvolvimento de pesquisas ligadas às novas tecnologias para tratamento interventivo 
contra a biodeterioração do patrimônio faz-se imprescindível. As condições climáticas do Brasil são 
favoráveis ao crescimento dos fungos e insetos e seus acervos histórico-culturais estão constantemente 
ameaçados, e o monitoramento do local de guarda e as medidas preventivas contra a presença de insetos 
e microrganismos devem ser feitos regularmente. Além disso, fatores de degradação relacionados a 
desastres naturais, como enchentes, podem levar a contaminações em massa por fungos e insetos nos 
acervos. O tratamento para descontaminação deve considerar a desativação dos agentes biológicos de 
deterioração e o tratamento preventivo com controle dos parâmetros de climatização dos ambientes de 
armazenamento. O efeito biocida da ionização gama é destacado como uma ferramenta eficaz e única que 
viabiliza o tratamento em massa de materiais afetados pela biodeterioração. A utilização da ionização gama 
nos bens culturais materiais considera os princípios fundamentais de justificativa, otimização e limitação 
da dose absorvida e, ao mesmo tempo, respeita os princípios éticos da conservação do patrimônio cultural 
mantendo o objeto o mais próximo possível das suas condições originais pelo maior tempo possível.

 
Processamento por ionização gama de materiais do patrimônio cultural

Remontam ao fim da década de 1950 os primeiros experimentos relacionados aos efeitos da radiação 
ionizante para o combate de agentes biológicos na deterioração dos bens culturais. Estes experimentos 
foram realizados por Bletchy (1957, 1961, 1962), que irradiou com raios gama chapas de madeira 
contaminadas com insetos xilófagos e logrou a desinfestação com a dose de radiação de 0,5 kGy1, sugerindo 
que o seu efeito biocida poderia ser utilizado para estabilizar a biodeterioração em objetos do patrimônio 
cultural. Logo, os primeiros estudos com relação à utilização desta técnica no tratamento de documentos 
infectados por fungos foram publicados na Rússia (RAMIERE, 1982) e sugeriu-se uma dose mínima de 
6,5 kGy para desinfecção. Na Europa, a partir de 1970, o programa ARC-Nucléart, na França (TRAN e 
1 A ordem de grandeza da dose absorvida é expressa em Gray (Gy) ou quilograys (kGy) e cada Gray equivale a 1 Joule por quilograma de material 
(1 Gy = 1 J/kg).
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CORTELLA, 2017), passou a desenvolver trabalhos em cooperação com diversas instituições culturais da 
Europa e resultou em uma grande aceitação pela comunidade ao se transferir a tecnologia de irradiadores 
com fontes de cobalto-60 para o tratamento com ionização gama.

Muitos casos bem-sucedidos foram publicados nos Estados Unidos, França, Holanda e Itália, mas somente 
nos últimos cinco anos conferiu-se destaque à utilização da ionização gama como uma ferramenta única 
e que viabiliza o tratamento em massa dos materiais. As primeiras pesquisas realizadas no Brasil foram 
efetivadas em 1994 e demonstraram a aplicabilidade da ionização gama para tratar documentos infectados 
por fungos (TOMAZELLO; WIENDL; MAXIMILIANO, 1995).

Sendo uma técnica relativamente nova no campo da conservação de bens culturais materiais, e que se 
encontra em processo de disseminação, principalmente entre as instituições culturais da América Latina, 
muitos profissionais ainda receiam escolher a tecnologia de ionização gama como um método de tratamento 
seguro e, portanto, a importância de se ampliar a divulgação das análises de resultados do tratamento por 
meio da pesquisa e estabelecimento de protocolos (NAGAI et al., 2019).

Além disso, a utilização de agentes químicos para controle da biodeterioração em acervos do patrimônio 
cultural, como brometo de metila e óxido de etileno (CHOI et al., 2012: AIEA, 2017), era prática comum 
nas instituições culturais principalmente no tratamento em massa de materiais contaminados. Porém, 
os efeitos tóxicos à saúde e ao meio ambiente inviabilizaram a aplicação dos agentes químicos no 
tratamento de acervos culturais. Desta forma, a ionização gama para desinfestação e desinfecção tornou-
se uma alternativa segura. A regulamentação mais importante que disseminou e incentivou a utilização da 
ionização gama em vários países foi a proibição do uso do óxido de etileno (EtO), considerado um emissor 
de poluentes altamente contaminante2 que apresenta propriedades cancerígenas. O uso do brometo de 
metila foi banido de forma gradual atendendo ao Protocolo de Montreal3, que regula o uso de compostos 
nocivos à camada de ozônio. A escolha do uso da ionização gama como um método de tratamento 
para a desinfestação (erradicação de insetos) e desinfecção (eliminação de fungos) de acervos, quando 
comparado a outros métodos tradicionais utilizados na área (Tabela 1), possibilita uma relativa facilidade 
de aplicação e eficácia imediata, não deixa resíduos químicos, não ativa os núcleos dos materiais e os 
produtos processados não requerem quarentena (SEVERIANO et al., 2011; DESPOT et al., 2012; GEBA et al., 
2014). Outra vantagem está relacionada à possibilidade de erradicar insetos e fungos definitivamente, pois 
a ionização gama age em qualquer estágio do ciclo de vida destes (RAMIERE, 1982; ADAMO et al., 2003), o 
que garante confiabilidade ao tratamento da biodeterioração nos materiais.

 
Tabela 1 – Eficácia dos métodos tradicionais de desinfestação e desinfecção de acervos culturais 

Método Eficácia 
Álcool 70% Elimina o fungo, mas não produz efeito nos esporos. 

Fumigação (óxido de etileno,
brometo de metila) 

Eficaz, porém cancerígeno. Uso descontinuado. 

Anóxia Não garante penetrabilidade no material e não elimina fungos e 
outros organismos anaeróbios 

Congelamento Elimina o fungo, mas os esporos permanecem em estado latente. 

Higienização a seco 
Remove o fungo superficialmente, mas o micélio permanece 
ramificado no material. 

Fonte: Autores do artigo.

Várias pesquisas demonstraram que os possíveis efeitos secundários que a ionização gama pode 
induzir nos materiais não são significativos quando comparados com o seu processo natural de 
2  Por exemplo, a partir de 2002 o Japão incluiu o óxido de etileno na lista de materiais tóxicos (NEDO, 2004).
3 BRASIL, Ministério do Meio Ambiente, página eletrônica, http://www.mma.gov.br/clima/protecao-da-camada-de-ozonio/substancias-controla-
das-pelo-protocolo-de-montreal.html, Substâncias controladas pelo Protocolo de Montreal, 2018.

http://www.mma.gov.br/clima/protecao-da-camada-de-ozonio/substancias-controladas-pelo-protocolo-de-montreal.html
http://www.mma.gov.br/clima/protecao-da-camada-de-ozonio/substancias-controladas-pelo-protocolo-de-montreal.html
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envelhecimento (GONZALEZ et al., 2002; D’ALMEIDA et al., 2009; HEGAZY et al., 2009; CHOI et al., 2012; 
MICHAELSEN et al., 2013), mesmo em baixas doses, no que diz respeito ao grau de polimerização. 
Outros autores (BICCHIERI et al., 2016; DRÁBKOVÁ et al., 2018) apresentaram controvérsias em relação 
ao tratamento com irradiação em acervos, mas é preciso considerar que, caso um acervo atacado por 
fungos e/ou insetos não receba tratamento de conservação ou de intervenção adequados a um curto prazo, 
há grande probabilidade de sofrer intensa despolimerização dos materiais e de se deteriorar integralmente, 
tanto no que diz respeito à matéria do suporte quanto da informação. Pois, ainda que se considere uma 
relativa despolimerização atribuída ao tratamento com ionização gama, as macro propriedades dos materiais 
não são afetadas (BRATU et al., 2009; HAVERMANS, 2017; IAEA, 2017; MOISE et al., 2017; COPPOLA et 
al., 2018). Para os processos de desinfestação devidos a ataques de várias espécies de insetos ao mesmo 
tempo, estudos de CANEVA et al (1991), NITTERUS (2000), ADAMO et al. (2003) e MAGAUDDA (2004) 
demonstraram que doses de radiação absorvida entre 1 e 3 kGy foram suficientes para promover a 
erradicação de insetos e em todos os estágios do ciclo de vida. A eficácia da ionização gama para eliminação 
das espécies comuns de fungos encontradas no ambiente de acervos, tais como: Acremonium, Aspergillus, 
Cladosporium, Eurotium, Fusarium, Penicillium e Trichosporon foi demonstrada em estudos de TOMAZELLO 
et al. (1995) MITRAN et al. (2002), ADAMO et al. (2003), DA SILVA et al. 2006) e comprovou-se que a dose 
recomendada para desinfecção deve ser aplicada entre 6 kGy e 10 kGy.

Além do efeito biocida para a desinfestação e desinfecção dos bens culturais materiais, a técnica de ionização 
gama pode ser aplicada para a consolidação de suportes fragilizados ou materiais porosos com o uso de 
resinas de preenchimento que são reticuladas por meio dos raios gama. Por ser um tratamento irreversível, 
a prática da consolidação deve ser limitada a casos em que se justifique a importância do reforço das 
propriedades mecânicas (CORTELLA et al., 2015). 

  
A tecnologia do processo de ionização gama

A ionização gama atua a partir da interação de raios gama com os materiais e organismos. A interação da 
ionização gama para eliminação de insetos e fungos produz efeitos diretos e indiretos nas moléculas de 
DNA dos organismos vivos. Os efeitos diretos acontecem no DNA, produzindo danos diretos na molécula. 
Os efeitos indiretos estão relacionados à quebra das moléculas de água das células que geram os radicais 
livres. Esses radicais livres são altamente reativos e vão provocar quebras e danos no DNA dos agentes 
biológicos de degradação. As quebras de ligações químicas são consequências dos efeitos da interação dos 
raios gama com os materiais.

A quantificação da ionização gama é expressa pelo termo “dose absorvida”. A dose absorvida é relacionada 
à quantidade de energia que é absorvida pela quantidade de massa do material. O estabelecimento da 
dose absorvida nos tratamentos de ionização gama em artefatos do patrimônio cultural é embasado 
em testes e pesquisas com a avaliação dos efeitos nos materiais e na descontaminação. O efeito que 
se deseja, seja para tratar a biodeterioração ou para consolidar materiais porosos, é garantido pelo 
sistema de dosimetria que é responsável pela qualificação do processo de ionização gama. A ordem de 
grandeza da dose absorvida é expressa em Gray (Gy) ou quilograys (kGy) e cada Gray equivale a 1 Joule 
por quilograma de material (1 Gy = 1 J/kg).

A aplicação da ionização gama envolve a utilização de irradiadores que contêm fontes seladas de cobalto-60, 
um radionuclídeo que emite os raios gama. O processamento por ionização gama apresenta as seguintes 
vantagens para o tratamento de acervos do patrimônio cultural:

a. é uma tecnologia bem estabelecida e segura para diversos materiais;

b. permite tratar os materiais sem necessidade de retirá-los da embalagem final, assim, não requer 
quarentena após o processo de descontaminação;

c. o tratamento não associa nenhum risco ao conservador, restaurador, curador, visitante ou 
ambiente; tampouco para o operador da instalação que geralmente realiza suas atividades dentro 
uma sala de controle;

d. os artefatos tratados não se tornam radioativos (não ficam ativados e não emitem radiação) e nenhum 
resíduo tóxico permanece no objeto após o tratamento;
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e. o processo é de alta eficiência devido às caraterísticas de penetração da ionização gama. Quando é 
utilizado um gás para esterilizar (como o tratamento por atmosfera anóxia) a eficiência deste tratamento 
está limitada pela sua difusão dentro do material, sendo este um parâmetro de difícil medida;

f. a ionização gama atua simultaneamente em todos os contaminantes biológicos;

g. objetos de grandes dimensões e grandes quantidades podem ser simultaneamente tratados; 

h. o tratamento em instalações industriais é realizado em intervalos de tempo curtos (dias ou horas);

i. quando a ionização gama é devidamente aplicada para descontaminação, não há modificações das 
propriedades básicas da madeira, papel, couro, pergaminho, seda, algodão, lã e outros produtos como 
têxteis e móveis;

j. matérias-primas utilizadas para a restauração (colas, resinas, tintas e vernizes) podem ser tratadas por 
ionização gama;

k. o tratamento é realizado à temperatura ambiente;

l. os objetos são tratados em suas embalagens originais, sem necessidade de manipulação do conteúdo.

 
Doses aplicadas

Insetos

São mais de 70 espécies de insetos que ameaçam os artefatos do patrimônio cultural. Os insetos se 
alimentam da celulose presente em objetos de madeira, papel e tecido; de proteínas presentes em lã, couro 
e pergaminho; e de amido encontrado em colas utilizadas em encadernações. As condições favoráveis para 
o desenvolvimento dos insetos são ambientes com temperaturas entre 20 e 30 °C e umidade relativa do 
ar de 60 a 80%. Os insetos podem apresentar até 4 estágios do ciclo de vida (ovo, larva, pupa, fase adulta), 
sendo o ovo a forma mais resistente e a larva a forma que mais precisa de alimento. A ionização gama atua 
em todos os estágios de crescimento dos insetos, sendo recomendadas doses de aplicação de 0,5 kGy a 1 
kGy e de 2 kGy a 3 kGy para a erradicação imediata (CORTELLA et al., 2015).

Fungos

Há uma imensa diversidade de fungos que ameaçam os bens culturais materiais. Os fungos afetam a estrutura 
e a função dos materiais e causam danos tais como: excreção de pigmentos, produção de metabólitos ácidos, 
dissolvem aditivos e monômeros, criam máscara superficial e penetram nos materiais interagindo de forma 
perturbadora. Ambientes de alta umidade relativa do ar desencadeiam rápida colonização dos fungos e 
aceleram a degradação dos materiais. Nos estágios iniciais, os fungos causam intensa despolimerização 
da celulose e perdas da resistência mecânica dos materiais (IAEA, 2017). Além disso, algumas espécies são 
patogênicas a humanos. A dose aplicada para eliminação de fungos (desinfecção) está entre 6 kGy e 10 kGy.

 
Requisitos para o tratamento de ionização gama

O método é recomendado sem hesitação nas seguintes situações:

- quando requer uma intervenção rápida ou curta, como nos casos de desastres, infestações ou infecções 
em massa;

- volumes grandes de objetos;

- quando há uma grande quantidade de material a ser tratado;

- após tentativas de outros tratamentos que não obtiveram sucesso na descontaminação.

Alguns tipos de materiais podem sofrer efeitos secundários por conta da ionização gama, como o caso de 
corantes, vidros, pedras translúcidas, âmbar, marfim e ossos. A opção pelo tratamento com ionização gama 
deve sempre ser avaliada com os especialistas.

O processamento por ionização gama é um tratamento curativo, portanto, é fundamental o comprometimento 
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dos conservadores e restauradores com a garantia das condições adequadas do armazenamento dos 
objetos tratados, a fim de que não haja nova contaminação biológica.

 
Casos bem-sucedidos da aplicação da ionização gama em acervos realizados no IPEN

O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) é uma autarquia vinculada à Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de São Paulo e gerida técnica e administrativamente 
pela Comissão de Energia Nuclear (CNEN), órgão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), 
do Governo Federal.  O Irradiador Multipropósito de Cobalto-60 do IPEN atende às necessidades da atuação 
do Instituto com esterilização de produtos e pesquisas, colabora em parceria com instituições culturais e 
museus do Brasil e realiza pesquisas para o tratamento do patrimônio cultural com a ionização gama. A 
seguir são relatados alguns casos de atendimento do IPEN na salvaguarda dos bens materiais do patrimônio 
cultural.

 
Biblioteca do Conjunto das Químicas da Universidade de São Paulo (USP)

A Divisão de Biblioteca e Documentação do Conjunto das Químicas (DBDCQ) é integrada pelos acervos 
bibliográficos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e do Instituto de Química da Universidade de São 
Paulo (USP). Seu acervo é constituído de 111.181 volumes tombados, incluindo livros, teses e volumes de 
periódicos encadernados. Há, ainda, 229.372 fascículos de periódicos desencadernados, além de 55.105 
patentes estrangeiras em forma de microfichas e 312 fitas de vídeo. Parte do acervo, cerca de 12.000 
volumes, necessitava de intervenções imediatas emergenciais face à infestação por brocas (Anobiideos) 
(Figura 1). Optou-se pelo tratamento de desinfestação e desinfecção e aplicou-se o intervalo de dose 
absorvida de 6 a 10 kGy. Após a intervenção, os exemplares foram higienizados manualmente para retirada 
dos resíduos dos insetos e fungos.

 

Fonte: Fotografias de Fátima Aparecida Colombo Palleta - 2018

Figura. 1 - No sentido horário: resíduos da infestação por brocas nas estantes de 
livros e periódicos do acevo da Biblioteca, preparação para o envio com os exemplares 
acondicionados em caixas para transporte, as caixas nas instalações do Irradiador 
Multipropósito do IPEN
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Companhia City (Cia. City) 

A Cia. City é uma empresa de desenvolvimento urbano, fundada em 1911, por investidores franceses, 
ingleses e brasileiros. Ao longo de todo o século XX, a empresa foi destaque na história da cidade de São 
Paulo, pois foi responsável pelo planejamento dos bairros tradicionais da cidade. O seu acervo é constituído 
de documentos em papel, plantas arquitetônicas, projetos, cartazes, propagandas publicitárias, registros 
e documentos societários, contábeis e financeiros (Figura 2). No início do ano de 2015, uma incidência 
de chuva alagou parte do acervo e a empresa, em entendimento com o IPEN, optou pelo tratamento com 
a dose absorvida para esterilização, que é de 25 kGy. O processo todo durou 6 meses, devido ao grande 
volume tratado. Foram 2.500 caixas arquivo e cerca de 4.000 plantas arquitetônicas (Figura 3). Após o 
tratamento com ionização gama, o acervo todo foi armazenado em um novo local.

 

Figura 2 - Exemplos dos documentos do acervo da Cia. City tratados por ionização gama

Fonte: Imagens de Fernanda dos Santos Fernandes – 2019 

Figura 3 - Chegada das caixas dos documentos da Cia. City nas instalações do Irradiador Multipropósito 
do IPEN e dentro da câmara de processamento

Fonte: Fotografias de Pablo Antonio Salvador Vasquez - 2015
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Museu Paulista – USP

Um conjunto de 42 itens da coleção de mobiliário de madeira do Museu Paulista, objetos de grandes 
dimensões, apresentavam infestação ativa ou suspeita por insetos xilófagos (Figura 4). O tratamento por 
ionização permitiu a desinfestação de objetos de grandes dimensões, como leitos desmontados, vitrines 
e armários de madeira, e outros objetos menores (Figura 5). Entre os itens tratados, estão o leito que 
pertenceu à Marquesa de Santos, datado de 1890, confeccionado na França em madeira de nogueira e 
bronze dourado e mobiliário pertencente a Santos Dumont, também fabricado na França em madeira de 
nogueira. A dose absorvida aplicada para o tratamento de desinfestação foi de 3 kGy. Os objetos foram 
submetidos a tratamento de conservação após o tratamento por ionização gama para serem alocados em 
uma nova reserva técnica.

 

Considerações finais

A tecnologia da ionização gama pode ser considerada uma ferramenta da conservação preventiva na 
medida em que garante uma efetividade na descontaminação biológica dos objetos do patrimônio cultural 
afetados por processos de biodeterioração.

Figura 4 - Itens do mobiliário de grandes dimensões que apresentavam biodeteriora-
ção e foram tratados no IPEN

Fonte: Fotografias de Fabiola Zambrano Figueroa - 2019

Figura 5 - Chegada e processamento do mobiliário nas instalações do IPEN

Fonte: Fotografias de Fabiola Zambrano Figueroa - 2019
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A eficiência do tratamento com a ionização gama está fortemente relacionada a um plano de conservação 
preventiva posterior ao processamento, que inclua o monitoramento constante dos parâmetros climáticos, 
com temperatura e umidade relativa do ar em índices estáveis, e da qualidade do ar com a troca constante 
dos filtros de ar dos sistemas de ar condicionado ou das entradas de ar externo, bem como o gerenciamento 
de riscos.

Outras ações da conservação preventiva com a higienização, os pequenos reparos e a escolha de materiais 
adequados para o acondicionamento, também influenciam a longevidade dos materiais. Evidentemente que 
o comportamento intrínseco de degradação dos materiais conduzirá a uma perda permanente da informação. 
A conservação preventiva visa estender a vida útil dos materiais e, assim, assegurar por mais tempo a 
acessibilidade às informações. Nesse sentido, o tratamento com ionização gama é uma alternativa viável que 
contribui para a preservação das coleções de bens materiais dos acervos, especialmente em situações que 
exigem rápida intervenção por conta de contaminações em massa por agentes biológicos de degradação.
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APRESENTAÇÃO

Nesta edição, publicamos o artigo Museus, Arquivos Pessoais e Memórias Coletivas – uma análise baseada 
na experiência de sistematização do Fundo Waldisa Rússio no Arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros da 
Universidade de São Paulo, assinado por um coletivo multidisciplinar de autoras e autores.

A complexidade de organização de um arquivo pessoal e o contato com o rico legado de um nome 
fundamental da museologia brasileira inspiraram os organizadores do Fundo a produzir este artigo sob a 
instigante perspectiva desde os interstícios entre arquivo e museu, utilizando-se do conceito de musealização 
dos documentos de arquivos pessoais.

Impressionados com a abordagem rara e oportuna dos autores, o artigo foi submetido à avaliação cega e 
aprimorado para publicação nesta edição.

O resultado é a enorme satisfação dos editores da Revista do Arquivo em divulgar, por meio deste periódico, 
conhecimentos originais e inéditos sobre a personagem Waldisa Rússio, cuja preservação da memória cabe 
à equipe de excelência do nosso querido Instituto de Estudos Brasileiros – IEB/USP.

Estamos muito gratos a Viviane Panelli Sarraf, Paula Talib Assad, Karoliny Aparecida de Lima Borges, 
Sophia Oliveira Novaes, Guilherme Lassabia Godoy, Carlos Augusto de Oliveira e Lia Cazumi Yokoyama 
Emi.

Esperamos, sinceramente, que aqueles que usufruem deste espaço de difusão de conhecimentos da área, 
compartilhem essa alegria conosco.

 Autores Convidados

> A Revista do Arquivo está consolidando o seu conceito de periódico voltado para o mundo dos arquivos e suas 
interfaces, com sua face “acadêmica” e também de diálogo mais horizontal com os conhecimentos da área. A 
subseção na seção Artigos, intitulada Autor(a) Convidado(a) abre espaço para divulgação científica de artigos 
de diversas áreas do conhecimento, cujo objeto se baseia fortemente em pesquisa no acervo do APESP, ou 
considerados, pelos editores, de grande relevância para ampliação do conhecimento na área da arquivologia. 
Para essa seção, os autores são convidados pela editoria da Revista.
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RESUMO
 
O presente trabalho procura apresentar reflexão acerca da relevância e possibilidade de musealização de 
Arquivos Pessoais no reconhecimento de Memórias Coletivas a partir do trabalho sobre o Fundo Waldisa 
Rússio salvaguardado no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB-USP) e tratado 
no âmbito do Projeto Jovem Pesquisador “O Legado Teórico de Waldisa Rússio para a Museologia Inter-
nacional”. Parte de uma breve descrição do Fundo para apresentar como se dá seu tratamento e, então, 
contextualiza a figura de Waldisa Rússio e discute as relações possíveis entre Museus, Arquivos Pessoais e 
Memórias Coletivas a partir do caso estudado. As proposições de tratamento e interpretação do trabalho 
seguem os pressupostos de referências da área da museologia: Rússio, Desvallées & Mairesse e Meneses, 
ancorando-se nas teorias e conceitos sobre a formação, organização e pesquisa de arquivos pessoais de 
Camargo, Heyman, Smit e Farge e em bibliografia interdisciplinar que embasa as referências acerca das 
memórias coletivas: Nora, Benjamin e Pinto.

Palavras-chave: Waldisa Rússio. Arquivos Pessoais. Memórias Coletivas. Museologia. Arquivologia.

 
ABSTRACT 

The present work present a reflection about the relevance and possibility of musealization of Personal Ar-
chives in the recognition of Collective Memories based on the work on the Waldisa Rússio Fund safeguard-
ed at the Institute of Brazilian Studies of the University of São Paulo (IEB-USP) and treated in scope of the 
Young Researcher Project “Waldisa Rússio’s Theoretical Legacy for International Museology”. It starts with a 
brief description of the Fund to present how it is treated and then contextualizes the figure of Waldisa Rús-
sio and discusses the possible relationships between Museums, Personal Archives and Collective Memories 

about:blank
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based on the case studied. The proposals for treatment and interpretation of the work follow the presup-
positions of references in the field of museology: Rússio, Desvallées & Mairesse and Meneses, anchoring 
on the theories and concepts about the formation, organization and research about personal archives of 
Camargo, Heyman, Smit and Farge and in interdisciplinary bibliography that give bases to the references 
about collective memories: Nora, Benjamin and Pinto.

Keywords: Waldisa Rússio. Personal Archives. Collective Memories. Museology. Archivology.
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Projeto Jovem Pesquisador “O Legado Teórico de Waldisa Rússio para a Museologia 
Internacional” 

O projeto de pesquisa “O Legado Teórico de Waldisa Rússio para a Museologia Internacional”, realizado sob 
a coordenação da pesquisadora Viviane Panelli Sarraf no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade 
de São Paulo (IEB-USP), propõe a investigação, análise, sistematização e desenvolvimento de estratégias de 
reconhecimento da contribuição teórica e empírica da museóloga.
 
O principal objetivo da investigação é a sistematização da produção da autora, bem como o seu impacto 
em diferentes contextos: regional, nacional e internacional. Também consideramos de grande importância 
a difusão de seu legado em diferentes ações como na participação e organização de eventos acadêmicos, 
intercâmbios de docência, participação e organização de publicações e realização de oficinas criativas.
 
Nas ações cotidianas, a equipe formada por bolsistas de Treinamento Técnico, Iniciação Científica e Mestra-
do e estagiários, assim como  voluntários1, sob a coordenação acadêmica da Dra. Viviane Panelli Sarraf e a 
supervisão técnica da equipe dos colaboradores do Arquivo do IEB-USP, trabalha na organização, descrição 
e conservação preventiva do Fundo Waldisa Rússio, composto de aproximadamente 25 mil documentos.  
Essas atividades são desenvolvidas nas dependências do Arquivo do IEB-USP, instituição responsável pela 
salvaguarda do referido fundo. Somam-se a essas ações, a pesquisa bibliográfica e de campo sobre a pro-
dução teórica e empírica de Waldisa, as ações de difusão e as colaborações em parceria com outras institui-
ções que participaram da trajetória profissional da autora.
 
Para alcançar os objetivos propostos e resultados esperados, é necessário realizar uma série de proce-
dimentos para que as dimensões de preservação e difusão do legado de Waldisa se tornem acessíveis e 
conhecidos pelas comunidades de interesse.
 
A investigação sobre seu legado teórico não poderia deixar de considerar toda sua trajetória profissional de-
senvolvida em órgãos públicos, instituições museológicas brasileiras e internacionais e em conselhos e co-
mitês da área da museologia e preservação do patrimônio, e tem como principal fonte os documentos que 
compõem o Fundo Waldisa Rússio. A equipe trabalha diariamente no processamento técnico e na pesquisa 
dos documentos do Fundo do arquivo e, eventualmente, na coleção especial de livros que pertenceram a 
Waldisa. Estes se encontram na Biblioteca do IEB-USP. 
 
A metodologia adotada para a organização e descrição dos documentos do Fundo Waldisa Rússio segue as 
diretrizes das áreas de Ciência da Informação, Arquivística, Museologia e Estudos para Obra em Arquivos 
Pessoais. Essa metodologia é adotada para todos os fundos organizados ou em fase de organização no Ar-
quivo do IEB-USP, sob a supervisão técnica de colaboradores e pesquisadores especializados.
 
O Quadro de Arranjo é uma das principais ferramentas dessa metodologia que tem como objetivo sistema-
tizar a organização do acervo por grupos que definem as atuações de Waldisa Rússio, produtora do fundo 
em questão. De caráter funcional, ou seja, “que tem por eixo as funções desempenhadas pela entidade 
produtora do arquivo” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 38), no caso a titular do Fundo, o quadro de arranjo 
do Fundo Waldisa Rússio está em fase de consolidação e vem sendo construído desde o início do projeto le-
vando em consideração a produção teórica da museóloga, suas frentes de atuação profissional, assim como 
referenciais bibliográficos e empíricos de sua obra, além da documentação relacionada à sua vida pessoal, 
familiar e outros universos de interesse.
 
Sendo assim, a criação de um grupo no quadro de arranjo do Fundo Waldisa Rússio, como por exemplo do 
Grupo Docência, se dá pela existência de documentos que comprovam a atuação de Waldisa como docente 
em algum momento de sua vida, sendo que, por sua vez, esses documentos existem somente porque foram 
produzidos durante o dia a dia de Rússio como professora.
Além da organização e descrição dos documentos sob guarda do referido instituto, realizamos investigações 

1 Pesquisadora associada: Profa. Titular Maria Cristina Oliveira Bruno; Bolsistas Treinamento Técnico III: Léa Blezer Araújo (janeiro a abril 2018) e 
Paula Talib Assad (maio de 2018 a janeiro de 2020); Bolsista de Mestrado: Karoliny Ap. de L. Borges (desde setembro de 2019); Bolsistas de Iniciação 
Científica: Sophia de Oliveira Novaes (desde fevereiro de 2018) e Gustavo Henrique Carvalho Fagundes (maio de 2019 a fevereiro de 2020); Estagiá-
rio: Guilherme Lassabia Godoy (desde maio de 2018); Voluntários: Jacira Quarenta, Lucas Peng, Aline Izabel Costa Carvalho, Lia Cazumi Yokoyama 
Emi  e Carlos Augusto de Oliveira.



115São Paulo, Ano VII, Nº 11, p. 112-126, outubro de 2020

Revista do Arquivo                                                     Autores Convidados

em outras instituições que contaram com a colaboração da museóloga. Trata-se da pesquisa de campo, 
realizada pela equipe do projeto em três frentes de atuação:

1. gravação de depoimentos com pessoas que conheceram Waldisa, seja no âmbito pessoal, seja no 
âmbito profissional – familiares, colegas de trabalho, ex-alunos, ex-estagiários e parceiros de con-
selhos e comitês nacionais e internacionais; além dos depoimentos, em alguns casos os depoentes 
compartilham documentos relacionados à museóloga para digitalização, o que complementa as 
fontes de pesquisa do projeto;

2. pesquisa em centros de documentação, arquivos e bibliotecas de outras instituições;
3. visitas técnicas em instituições de interesse.

Vale ressaltar que desde o início do projeto foi possível realizar um conjunto significativo de ações de pes-
quisa de campo que levou à composição da documentação complementar incorporada atualmente ao Fun-
do Waldisa Rússio.

A gravação de depoimentos com pessoas físicas e empréstimo de documentos para digitalização tem início 
com a elaboração de um roteiro de entrevista de acordo com a relação que o entrevistado teve com Waldi-
sa. Essas informações são organizadas a partir das pesquisas já iniciadas nos documentos que compõem o 
Fundo Waldisa. As gravações são realizadas em local escolhido em comum acordo e, até o momento, foram 
feitas no Arquivo do IEB-USP, na residência ou nas instituições onde atuam essas pessoas.

As visitas técnicas realizadas pela equipe do projeto nas instituições e lugares relacionados à atuação de 
Waldisa são organizadas de acordo com o interesse mútuo da instituição e do projeto. 
 
As ações de difusão do projeto vêm ocorrendo desde o início de 2018 com o objetivo de divulgar os resul-
tados preliminares da pesquisa e aproximar as proposições teóricas de Waldisa Rússio com diferentes pú-
blicos: profissionais e pesquisadores interessados em temas correlatos e estudantes e demais beneficiários 
de ações culturais e de preservação do patrimônio. Tais ações dialogam com o conceito de extroversão que 
será discutido mais adiante.
 
Vale pontuar, ainda, que incentivamos os bolsistas e demais membros da equipe do projeto a proporem 
novas atividades e a se envolverem na elaboração das propostas, sejam elas de caráter teórico, informativo 
ou criativo. Nesse sentido, é possível afirmar que essa oportunidade mostrou resultados positivos, uma vez 
que o legado de Waldisa Rússio pode ser compartilhado com diferentes beneficiários, ampliando o alcance 
do projeto para além das fronteiras científicas.

A combinação entre a metodologia de organização do Fundo e o desenvolvimento das ações de difusão do 
projeto, está pautada no conceito de musealização desse acervo – que tem por característica o desenvolvi-
mento concomitante de ações de preservação, pesquisa e divulgação como estratégias de engajamento e 
formação de público, beneficiando não apenas pesquisadores interessados diretamente nos documentos 
e temáticas desse fundo, mas também diferentes comunidades que podem encontrar no legado teórico e 
empírico de Waldisa contribuições para ações diversas no campo da preservação e acesso ao patrimônio 
cultural.

Adotamos o conceito de musealização conforme apresentam Mairesse e Desvallées (2014 p. 57): “os obje-
tos ou as coisas (objetos autênticos) são separados de seu contexto de origem para serem estudados como 
documentos representativos da realidade que eles constituíam”. Nesse sentido compreendemos as conso-
nâncias presentes na proposta de musealização com a difusão dos Arquivos Pessoais.

 
Waldisa Rússio e seu legado teórico

Waldisa Rússio (1935-1990) se graduou em direito pela Escola de Direito do Largo São Francisco; obteve 
os títulos de mestre e doutora em Ciências Sociais pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São 
Paulo (FESP-SP) - sendo a primeira pesquisadora no Brasil a defender dissertação e tese de pós-graduação 
na área de Museologia. Atuou profissionalmente como funcionária pública concursada do Governo do 
Estado de São Paulo, onde ocupou cargos na área de documentação, administração, assistência técnica 
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administrativa e diretoria técnica na Secretaria Estadual de Cultura e na Secretaria da Indústria, Comércio, 
Ciência e Tecnologia. Foi a criadora, coordenadora e professora do Curso de Especialização em Museologia, 
oferecido inicialmente por meio de convênio entre a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo 
e o Museu de Arte de São Paulo. Após a conclusão da primeira turma, passa a integrar a grade de cursos de 
pós-graduação lato sensu da FESP-SP.

 
Waldisa concentrou sua atuação profissional como museóloga em atribuições de gestão de museus, 
coordenação de curso e professora na área de museologia. Durante o desenvolvimento de sua carreira, 
conquistou lugar de destaque na produção intelectual brasileira nas áreas de museologia, preservação do 
patrimônio cultural e políticas culturais.

Sua contribuição teórica teve grande importância no desenvolvimento de conceitos sobre a Museologia 
como disciplina científica, principalmente junto ao grupo fundador do International Committee for 
Museology (ICOFOM - Comitê Internacional para Museologia) do International Council of Museums (ICOM 
- Conselho Internacional de Museus), do qual também foi membro da direção entre os anos de 1983 e 
1986. Os esforços empenhados pelos membros e associados desse comitê, advindos das mais diversas 
nacionalidades, no início de sua instituição, no final da década de 1970, tinham como objetivo comum 
posicionar a produção teórica da museologia entre as ciências humanas e sociais para garantir que os 
estudos, pesquisas e iniciativas na área ganhassem status científico e relevância profissional, possibilitando 
o desenvolvimento da área.

Uma importante referência que deflagra a influência da autora na apresentação de novos conceitos 
e fundamentos para a Teoria Museológica é a citação sobre sua definição de Fato Museal apresentada 
por Mairesse e Desvallées, autores fundamentais da Escola Francesa, que participaram de encontros e 
publicações internacionais com Rússio nas décadas de 1970 e 1980 e que se dedicaram na década de 2000 
a propor reflexões sobre a atuação do movimento fundador da Museologia como ciência interdisciplinar e 
seus desdobramentos temáticos. Segundo os autores, a nova abordagem que se dava à museologia naquele 
período tinha como principais representantes alguns autores, entre eles Waldisa Rússio:

Cette nouvelle approche de la muséologie trouve pour des années son ciseleur 
sous la plume d’Anna Gregorova: « La muséologie est une Science qui examine le 
rapport spécifique de l’homme avec la réalité et consiste dans la collection et la 
conservation, consciente et systématique, et dans l’utilisation scientifique, culturelle 
et éducative d’objets inanimés, matériels, mobiles (surtout tridimensionnels) qui 
documentent le développement de la nature et de la société » et « le musée 
est une institution qui applique et réalise le rapport spécifique homme-réalité. 
» (Gregorova, 1980 : 20-21.) Les autres membres du comité comprennent très 
vite qu’un vrai tournant est pris et, à des nuances près, adoptent le même point 
de vue. Cette relation spécifique qui sous-tend la muséalisation du monde par 
l’homme est décrite par Waldisa Russio comme « fait muséal » ou par Friedrich 
Waidacher comme « muséalité » et se présente comme l’objet principal de l’étude 
de la muséologie : « Même les plus anciennes traces d’activités humaines nous 
permettent de présumer que nos ancêtres voulaient préserver des témoins 
matériels de leur monde et les transmettre à la postérité. (DESVALLÉES, André;  
MAIRESSE, François. Sur la muséologie. In: Culture & Musées, n°6, 2005)

Considerando as contribuições de Waldisa nesse movimento fundador, podemos destacar dois artigos de 
sua autoria: “Méthodologie de la Muséologie et la Formation Professionnelle/Système de la Muséologie” 
publicado no Icofom Study Series, em 1983, e “Interdisciplinarity in Museology” publicado no MuWop2 n. 2,  
do ano de 1981, que apresentaram conceitos que influenciaram textos, reflexões e publicações inerentes 
ao período de reconhecimento da museologia como ciência de caráter interdisciplinar, contrariando a 
concepção de que se tratava apenas de uma área técnica e que carecia de proposições teóricas.

 

2 Museological Working Papers – publicação do ICOFOM que teve duas edições 1980 e 1981, posteriormente foi extinta e as publicações seguintes, 
intituladas ISS – Icofom Study Series apresentavam os textos dos encontros do comitê.
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Outra contribuição fundamental foi sua participação como autora dos verbetes em língua portuguesa da 3ª 
edição do Dictionarium Museologicum, publicação criada pela UNESCO, que tinha como objetivo apresentar 
um vocabulário para a área de museologia em suas dimensões aplicadas e teóricas comum a diferentes 
idiomas. Nessa edição, a publicação ampliou seu escopo anterior incluindo novos idiomas como o espanhol 
e o português. O trabalho de pesquisa, análise, revisão e redação dos verbetes em língua portuguesa 
tiveram como autoras Maria Teresa Gomes Ferreira, Diretora dos Museus Gulbenkian de Lisboa e Waldisa 
Rússio, convidadas pelos organizadores da publicação, Istvan Eri e Béla Vegh. Esse dicionário tinha como 
objetivo a produção de um vocabulário controlado para a área de Museologia em 17 línguas, incluindo 
o Esperanto. Essa obra, que levou aproximadamente 3 anos para ser redigida por um grupo de trabalho 
internacional que realizava encontros periódicos e foi lançada na Assembleia Geral do ICOM International 
no ano de 1986 em Buenos Aires, por circunstâncias desconhecidas não teve o impacto esperado entre a 
comunidade museológica brasileira. Um ano após seu lançamento foi sucedido pela publicação “Thesaurus 
para Acervos Museológicos”, lançado pela Fundação Pró-Memória que, entretanto, não tinha as mesmas 
características do Dictionarium Museológicum e era mais voltado ao desenvolvimento de um vocabulário 
controlado para peças de acervos.

 
Entre os anos de 1984 e 1987, período concomitante à produção, lançamento e distribuição do Dictionarium 
Museologicum, Waldisa passa a empenhar esforços na interlocução com profissionais e teóricos das áreas 
de Museologia e de Preservação do Patrimônio de países latino-americanos, participando do movimento 
de criação do Comitê Regional do ICOFOM na América Latina. Nesse período ministrou cursos e disciplinas 
específicas para profissionais de museus do Peru, Equador, Venezuela e México. Ela integra a comissão 
organizadora e científica do Simpósio Patrimonio y Políticas Culturales para el Siglo XXI com Antonio Augusto 
Arantes (Universidade de Campinas - UNICAMP, Brasil/International Council on Monuments and Sites - 
ICOMOS, Unesco) e Nestor Garcia Canclini (Universidad Autónoma Metropolitana no México), realizado 
pelo  Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) do México.

 
No Brasil, a partir de 1985, passa também a atuar como professora convidada de diversos cursos de espe-
cialização e extensão em instituições de ensino e órgãos públicos: Universidade Federal da Bahia (UFBA), 
Universidade Federal de Goiás (UFG), Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais, Prefeitura de Ribeirão 
Preto e Secretaria de Cultura do Pará.

 
Em âmbito internacional, colaborou com a formação de profissionais em cursos ministrados junto ao 
Écomusée le Creusot em Montceau-les-Mines, na França, e aos Museus Gulbenkian, na cidade de Lisboa, 
em Portugal. Nessas instituições, Waldisa auxiliou analisando e realizando assessoria de projetos educa-
tivos e de ação cultural com pleno apoio de suas então diretoras Maria Teresa Gomes Ferreira (Museus 
Gulbenkian) e Mathilde Bellaigue (Écomusée le Creusot). Os principais temas de seus cursos e disciplinas 
foram: Museologia Social, Teoria Museológica, Administração de Museus, Museologia Popular, Preservação 
do Patrimônio Industrial, Educação em Museus, Acesso aos Museus e Formação Profissional.

 
Essas atuações estão presentes no Fundo a partir das mais variadas tipologias – como os folhetos de di-
vulgação dos eventos, cartas que tratavam da organização dos eventos e cursos, cadernos com anotações 
tanto de conceitos, quanto de relatos referentes às viagens, e relatórios sobre as atividades realizadas – to-
das elas organizadas a partir das funções de Waldisa Rússio, o que facilita o acesso à pesquisa e ao mesmo 
tempo mantém as relações entre os documentos.

 
Entre os resultados preliminares da pesquisa teórica e bibliográfica nos documentos do Fundo Waldisa Rús-
sio é possível estabelecer uma listagem de conceitos originais criados por Rússio ao longo de sua trajetória 
novas tendências da área de museologia apresentadas no universo cultural brasileiro, com a devida contex-
tualização e interpretação, considerando nossas especificidades sociais e culturais.

 
Além da conceituação do “Fato Museal” e de sua afirmação sobre ser ele o objeto de estudo da museologia 
em textos que apresentam reflexões sobre a relação dos visitantes com os museus e territórios culturais 
musealizados, Rússio desenvolveu outras reflexões em linhas de pensamento complementares e aproxi-
mou tendências da Nova Museologia e da Museologia Social para a realidade dos museus brasileiros, reali-
zando, assim, uma espécie de antropofagia científica3.
3 Essa afirmação toma como referência o Movimento Modernista dos artistas e intelectuais brasileiros no início do século 20 que usava o termo “An-
tropofagia” para se referir à apropriação das tendências estrangeiras na arte, produção cultural e intelectual para a realidade social de nosso país. 
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O Fato Museal permanece ainda como a principal contribuição da autora para a Teoria Museológica. O 
conceito apresentado inicialmente em artigos publicados pelo ICOFOM no Museological Working Papers 2 
(MuWop 2) e em algumas edições do Icofom Study Series passa a ser objeto de estudo independente, a partir 
de seu texto inédito “O Objeto da Museologia” do ano de 1983, redigido para ser publicado na 3a edição do 
MuWop do Comitê Internacional, mas que por circunstâncias diversas nunca chegou a ser lançado. O texto 
original, foi publicado em junho de 2020 em livro especialmente dedicado às contribuições da autora para 
a Teoria Museológica pelo ICOFOM-LAM4. Importante destacar que esse texto permaneceu guardado entre 
os documentos de trabalho da autora, em um caderno de estudos, e somente foi encontrado e analisado 
no início da presente pesquisa, em 2018.

 
A definição de Fato Museal nesse artigo se apresenta da seguinte forma: 

Defini, anteriormente, a Museologia como a “Ciência que tem por objeto o fato 
museal ou museológico, entendido este como a relação profunda entre o Homem 
e o Objeto, ambos parte da mesma realidade, num cenário institucionalizado, o 
museu”. Disse, anteriormente, sem aprofundar o afirmado, que essa relação profunda 
entre o Homem, sujeito que conhece, e o Objeto, fração de uma realidade da qual o 
homem também participa, admite vários níveis e modalidades de conhecimento e, 
consequentemente, vários níveis de consciência. Entretanto, ao definir a “relação” 
como “profunda”, queria já deixar claro que ela significava algo mais do que um fato 
natural para inserir-se no contexto dos fatos culturais e da consciência.

Retorno, pois, a linha de reflexão, deixando de lado outras indagações, já explicitadas, 
a meu ver magnificamente, por outros fatores (Stránský, Gregorová e/o), reafirmando 
apenas que, a meu ver, a Museologia é uma Ciência, mas não a definiria como aplicada, 
e sim como uma ciência em que a teoria e a prática interagem dialeticamente, uma 
realimentando a outra. (RUSSIO, 1983 in CARVALHO & ESCUDERO, 2020 p. 63)

Importante enfatizar que grande parte da produção teórica e empírica de Waldisa Rússio não recebeu, 
até o presente momento, um estudo que tenha analisado profundamente e publicado resultados que 
revele o pioneirismo de seu pensamento no tocante ao desenvolvimento de temáticas como: o acesso ao 
patrimônio cultural,  o direito ao patrimônio para diferentes públicos, a acessibilidade para pessoas com 
deficiência e novos públicos, a perspectiva de descolonização de coleções de museus, a função social dos 
museus e o museólogo como trabalhador social.

 
Por esse motivo, grande parte dos dados analisados nesse artigo apresentam conteúdos inéditos que 
foram consultados diretamente em fontes primárias pertencentes ao Fundo Waldisa Rússio em razão do 
desenvolvimento da pesquisa em questão.

 
Breve histórico do Fundo Waldisa Rússio

 
A maior parte da documentação arquivística sobre sua trajetória e uma coleção livros foi doada por sua 
mãe Isa Simões ao Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, no ano de 1992. Essa 
doação resultou no Fundo Waldisa Rússio Camargo Guarnieri, com aproximadamente 20 mil documentos 
salvaguardados, separados por tipologias e acondicionados em embalagens apropriadas à conservação 
preventiva, no Arquivo do IEB em uma coleção especial de livros com aproximadamente 1500 volumes, que 
leva seu nome na Biblioteca do Instituto e dois registros na Coleção de Artes Visuais: uma condecoração 
e um retrato. O Fundo Waldisa Rússio Camargo Guarnieri, um dos maiores do Arquivo do IEB, recebeu 
organização somente de conjuntos específicos ou partes, sem, no entanto, uma investigação e sistematização 
de toda sua extensão, até o ano de 2017, quando foi iniciado um projeto de pesquisa docente por meio do 
Programa Auxílio à Pesquisa Jovem Pesquisador, da FAPESP.

O Centro de Documentação da FESP-SP, onde Waldisa Rússio atuou como Diretora do Instituto de 
Museologia e coordenadora do Curso de Especialização em Museologia, ainda preserva um dossiê de 

4 ICOFOM-LAM é o Comitê de Museologia do Comitê Regional Latino-americano do ICOM.
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documentos relacionados à sua atuação entre os “Ilustres da FESP” e muitos registros relacionados ao 
Curso de Especialização em Museologia, ao Instituto de Museologia e a ASSPAM – Associação Paulista de 
Museólogos.

Museus, Arquivos Pessoais e Memórias Coletivas

O Fundo Waldisa Rússio, salvaguardado pelo Arquivo do IEB-USP e objeto de análise da pesquisa aqui 
apresentada, é um Arquivo Pessoal5 que apresenta grande volume de documentos relacionados à trajetória 
profissional de Waldisa Rússio. Essa trajetória engloba a criação de políticas culturais e instituições 
museológicas no Estado de São Paulo, o ensino e pesquisa na formação de museólogos e profissionais de 
museus engajados com as questões sociais de seu tempo e a produção teórica da autora, seja na forma de 
materiais finalizados – textos publicados e inéditos – seja na forma de produção teórica em sua gênese – 
anotações, fichamentos, rascunhos e referências bibliográficas nas áreas de Museologia, Preservação do 
Patrimônio Cultural, Acesso aos Museus e ao Patrimônio Cultural e Políticas Públicas de Cultura.
  
Pela natureza de seus principais campos de atuação ligados à criação, renovação e planejamento de 
instituições museológicas e ao desenvolvimento e consolidação da museologia como disciplina científica, a 
equipe de pesquisadores do projeto passou a estabelecer relações entre os Museus, os Arquivos Pessoais 
(em nosso caso o Fundo Waldisa Rússio, mas já propondo algumas interlocuções com outros fundos e 
coleções pessoais salvaguardados no Arquivo do IEB-USP como os de Ernani Silva Bruno6, Camargo 
Guarnieri7, Aracy Abreu Amaral8, entre outros) e as Memórias Coletivas que são potencializadas a partir dos 
documentos do fundo em sua inter-relação com questões atuais na agenda dos museus e das pesquisas na 
área de museologia.
  
Tomando como exemplo o processo de trabalho dos pesquisadores do projeto em questão, que, em sua 
maior parte são da área de museologia, podemos inferir que existe um campo de trabalho e investigação 
bastante profícuo no entrelaçamento entre Museus, Arquivos Pessoais e Memórias Coletivas, uma vez que 
os Arquivos Pessoais, em sua maioria, e se neles for dedicado o devido trabalho de pesquisa e curadoria, 
possuem um grande potencial de musealização, tanto no aspecto de preservação de seu conjunto de 
documentos, quanto nas possibilidades de comunicação das informações neles contidas para ampliar seu 
alcance e uso em diferentes contextos.

 
A natureza do processo de musealização dos documentos de Arquivos Pessoais contribui com a criação de 
sentidos diversos por diferentes indivíduos e grupos, que por consequência corroboram com o afloramento 
de Memórias Coletivas.

 
Esse processo comprova que os documentos de Fundos pessoais, ao serem submetidos às práticas de 
preservação e extroversão em instituições de memória, ganham novos usos e configurações a partir de sua 
função original de comprovar atividades e fatos da vida dos indivíduos e instituições que os constituíram, 
já que, como “instrumentos e produtos das ações de indivíduos e instituições, tais documentos continuam 
a representá-las mesmo quando as razões e os agentes responsáveis por sua criação se transformam ou 
deixam de existir” (CAMARGO, 2009, p. 28). Isso acontece, por exemplo, quando as práticas de difusão 
associadas à musealização do acervo impelem e permitem novas leituras e usos dos documentos, tal como a 
documentação referente às Oficinas Infantis organizadas por Waldisa Rússio, que originalmente era registro 
de uma atividade da museóloga, serviu também como inspiração e como fonte para a implementação de 
5 O Arquivo Pessoal é aqui tratado como um conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma pessoa no desempenho de suas atividades, 
tendo o status de arquivo permanente, ou seja, que será custodiado por sua instituição de guarda em caráter definitivo, por seu titular ter alcançado 
“alguma expressão ou proeminência no mundo da política, da ciência, das artes, do direito, da filosofia ou da literatura” (CAMARGO, 2009, p.29); 
pois esse artigo trata somente de arquivos permanentes e institucionalizados.    
6 Ernani Silva Bruno (1912-1986) foi um jornalista, intelectual e historiador brasileiro, primeiro diretor do Museu da Casa Brasileira, trabalhou dire-
tamente com Waldisa Rússio na Secretaria de Estado da Cultura, no Museu da Casa Brasileira e no projeto de criação do Museu Casa de Guilherme 
de Almeida.
7 Camargo Guarnieri (1907-1993) foi um compositor, regente e pianista de grande importância no Brasil. Fundador do Festival de Inverno de Campos 
do Jordão e da Orquestra Sinfônica da USP (OSUSP) onde também atuou como regente durante longo período. Contou com a colaboração de Waldi-
sa Rússio como secretária executiva da comissão de criação do Festival de Inverno de Campos do Jordão, junto ao Governo do Estado de São Paulo. 
8 Aracy Abreu Amaral é uma crítica e curadora de arte atualmente professora-titular de História da Arte pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo, também foi diretora da Pinacoteca do Estado de São Paulo (1975-1979) e do Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo (1982-1986). Realizou curadoria de várias exposições no país e publicações com temas de Crítica e História da Arte.
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novas oficinas promovidas por membros do projeto de organização do Fundo.
 

Os Arquivos Pessoais configuram, atualmente, um grande conjunto de documentos, livros e objetos, 
presentes nas instituições de memória do nosso país, tendo ganho espaço em instituições arquivísticas 
inicialmente voltadas para arquivos institucionais, como por exemplo o Arquivo Nacional9, e contando 
com instituições especializadas em arquivos desse tipo, como o Centro de Pesquisa e Documentação de 
História Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC-FGV), a Fundação Casa de Rui 
Barbosa e o próprio IEB-USP, que possui fundos pessoais de artistas e intelectuais ligados a diversas áreas 
de conhecimento, com ênfase na produção cultural e artística brasileira. Entre eles podemos destacar, além 
dos já citados aqui, os de Anita Malfatti, Caio Prado Jr., Graciliano Ramos, João Guimarães Rosa, Mário 
de Andrade, Milton Santos, Manuel Correia de Andrade, Antonio Candido, Gilda de Mello e Souza, entre 
muitos outros.

Tendo em vista a representatividade desse conjunto de fundos, as pesquisas e práticas desenvolvidas 
nessa instituição podem ser consideradas de referência nacional na preservação de Arquivos Pessoais e na 
colaboração com os processos de extroversão junto a projetos que propõem o diálogo entre esses arquivos 
e a museologia.

 
A equipe do projeto tem tido a oportunidade de vivenciar e aprender sobre a organização arquivística 
de um fundo pessoal, com o acompanhamento da equipe de colaboradores da instituição, profissionais 
especialistas em Arquivologia e Ciência da Informação, e que contam com a consultoria de pesquisadores e 
professores altamente especializados em Arquivos Pessoais e Institucionais. 
   
No que tange às ações de extroversão, vale ressaltar o fato de documentos de alguns dos fundos do IEB-
USP e de outras instituições comporem exposições museológicas dedicadas aos titulares dos fundos ou 
a relações que os mesmos estabeleceram com grupos e movimentos culturais, artísticos e intelectuais. 
A possibilidade de difusão da informação de forma dialógica, lançando mão das diferentes possibilidades 
inerentes à cadeia operatória da museologia, especificamente nas atividades de curadoria, expografia, ação 
cultural e educativa, possibilita que os Arquivos Pessoais sejam apresentados a um público mais amplo, 
criando novos interesses, olhares e possibilidades não previstas em seu processo de institucionalização.
  
Conforme afirma Smit em sua proposição teórica das “3 Marias”, existem, no campo profissional e 
acadêmico, alguns desencontros entre os profissionais de museus e os documentalistas dos arquivos. 

A categoria dos documentalistas, em particular, diversificou-se ao longo 
do tempo para um leque de expressões tais como “administradores” ou 
“gestores da informação”, “analistas” ou “especialistas da informação”, 
e assim por diante. A essas duas categorias profissionais associei ainda 
os museólogos, denominando a família profissional pela expressão “3 
Marias” (SMIT 1993), numa tentativa de atingir uma simplificação didática 
sem pretender refletir o espectro profissional em todas suas nuances. A 
denominação “3 Marias” visa, portanto, resumir uma situação, identificando 
cada categoria profissional como uma Maria e reunindo as três irmãs (uma 
loira, uma morena e uma ruiva) numa família na qual cada irmã ignora em 
boa parte a atuação profissional, os princípios teóricos e as metodologias 
de trabalho das demais. (SMIT, 2001, p. 2)

 
Mesmo cientes disso, podemos afirmar que, por outro lado, o estabelecimento de parcerias científicas e 
empíricas interdisciplinares que corroborem para a difusão dos Arquivos Pessoais por meio das práticas 
museológicas de extroversão – pesquisa, curadoria e comunicação – são fundamentais à sustentabilidade 
dessas áreas no atual cenário social. Nesse sentido, parafraseando Smit, as 3 Marias apresentam muitas 
semelhanças em seus métodos de preservação da memória e extroversão, sobretudo na gestão da infor-
mação, tendo o público/usuário como centro da cadeia operatória de suas ações e reflexões. Segundo a 
autora:

9 Em levantamento feito partir da base de dados principal do Arquivo Nacional é possível observar como “dos 901 conjuntos documentais 
custodiados pela instituição [...] mais de 200 se configuram como fundos ou coleções pessoais ou familiares” (DUARTE, 2018, p. 90). 
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O gerenciamento de estoques informacionais, e sua utilização, pode ser 
distribuído em 3 grandes grupos de atividades:

• Gestão da memória - seleção, coleta e avaliação de documentos e 
estoques informacionais;
 
• Produção de informação documentária - representação da informação 
estocada e consequente produção de informação documentária (bases de 
dados, catálogos, resumos, etc.);
 
• Mediação da informação - a comunicação de informações objetivando 
uma efetiva transferência da informação, em função das necessidades in-
formacionais dos usuários.
 
Este modelo subentende uma distinção entre a informação produzida e 
registrada pela sociedade (o “input” do sistema) e a informação produzida 
pelos arquivos e bibliotecas (“output 1” do sistema), objetivando propiciar 
o acesso às informações estocadas (“output 2” do sistema). (SMIT, 2001, 
p. 7)

Gerir implica preservar, produzir informação implica organizar, mediar leva à possibilidade de transferir. 
Neste ponto Smit nos permite trazer para a reflexão a afirmação de Pinto, na qual a autora apresenta as 
seguintes considerações acerca das relações entre museologia e arquivos pessoais na criação de memórias 
coletivas:

Museus, bibliotecas, arquivos, todos ao pôr em cena uma visão sobre 
determinado fato, acontecimento, personagem, não estão colocando 
uma história em si mesma, e sim, uma leitura possível e historicamente 
condicionada. É necessário reverter essa ação. No campo museal essa 
leitura significa olhar o objeto e ser olhado por ele. (PINTO, 2013, p. 93)

Aqui, cabe a questão: ao tornar acessível um documento ou um conjunto de documentos de um fundo 
pessoal, por meio de um trabalho de curadoria que resulta em uma exposição museológica presencial ou 
mesmo virtual, seria possível determinar o alcance específico de seus significados e leituras, uma vez que 
os indivíduos que irão entrar em contato com os documentos possuem diferentes repertórios, trajetórias, 
interesses e conhecimentos que irão conduzir sua experiência? 

 
Um outro fator a se considerar é que a natureza de documentos de um fundo pessoal – cadernetas, 
correspondências, fotografias de família, boletins escolares, listas de compras e de atividades, convites, 
recibos, bilhetes, cartões – quando apresentada de forma organizada em uma exposição, em um portal na 
internet submetido a uma pesquisa curatorial ou em uma ação educativa conduzida (aula, oficina, curso de 
extensão, workshop) oferece aproximações com o cotidiano e com as histórias pessoais dos interlocutores 
que configuram o público dessas ações e é por isso que a dimensão apresentada por Pinto e outros autores 
da museologia de “olhar o objeto e ser olhado por ele” ocorre com mais naturalidade na extroversão dos 
documentos desses fundos, por uma questão de pertencimento e identificação pessoal e afetiva.
  
Esse fenômeno se faz possível nas ações de extroversão das instituições museológicas pela natureza das ações 
desencadeadas pelo “Fato Museal” – a relação entre o homem e o objeto em um cenário institucionalizado 
– o museu. Esse conceito foi desenvolvido por Waldisa Rússio em suas proposições teóricas e empíricas 
acerca do objeto de estudo da Museologia e que influenciou todo o campo da disciplina e das ações 
empíricas em museus, em âmbito nacional e internacional, a partir do final da década de 1970.

Nesse sentido podemos afirmar que as exposições e ações de difusão cultural com caráter museológico 
representam grande potencial de extroversão dos Arquivos Pessoais no sentido da criação de Memórias 
Coletivas. Entretanto, é importante enfatizar que existe uma distinção fundamental entre a natureza 
patrimonial ou a gênese de constituição das coleções museológicas e dos fundos arquivísticos, o que irá 
conduzir as relações entre essas áreas de conhecimento, nas ações de pesquisa e extroversão.
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Para se constituir uma verdadeira coleção, é necessário que esses 
agrupamentos de objetos formem um conjunto (relativamente) coerente 
e significativo. É importante não confundir coleção e fundo, que designa 
na terminologia arquivística, um conjunto de documentos de todas as 
naturezas “reunidos automaticamente, criados e/ou acumulados, e 
utilizados por uma pessoa física ou por uma família em exercício de suas 
atividades ou de suas funções” (Bureau Canadien des Archivistes, 1990). 
No caso de um fundo, contrariamente a uma coleção, não há seleção e 
raramente há a intenção de se constituir um conjunto coerente. Seja ela 
material ou imaterial, a coleção figura no coração das atividades de um 
museu. (MAIRESSE; DESVALLÉES, 2014, p. 32)

E é consciente dessa diferença que as parcerias entre os Museus e Arquivos podem fazer uso da extrover-
são dos arquivos pessoais, que são arquivos de pessoas, e como tal, abrem as portas para a aproximação 
com diversos públicos, de forma mais ampla, principalmente com as novas gerações e com suas demandas 
sociais e políticas. Apostamos que, muitas vezes, a criação de sentidos e o pertencimento se consolidam de 
forma mais espontânea na identificação com uma personalidade e suas características do que com obras de 
arte e artefatos históricos expostos em museus. Nesse sentido Ulpiano Bezerra de Menezes traz a discussão 
elementos sobre a relação entre museus e movimentos sociais na França da segunda metade do século XX.

Em maio de 1968, no auge da rebelião estudantil – que logo assumiu feições 
de movimento social e da França estendeu-se por boa parte do mundo 
ocidental – dizia-se que era preciso “incendiar o Louvre”, então considerado 
protótipo do almoxarifado de um patrimônio burguês. Funcionando como 
“templos”, os museus apenas homologariam os valores da burguesia. A 
única alternativa possível seria, assim, substituí-Ios pelos “fóruns”, espaços 
da criação, do debate, da interação. Giulio Carlo Argan, por exemplo, 
propôs que o museu de arte contemporânea, distinto do museu de arte 
antiga, “histórico” e, portanto, “patrimonialista”, dispensasse acervo, para 
transformar-se num espaço de efervescência criativa. Como se a perspectiva 
histórica não fosse criativa e como se as funções “documentais” não 
gerassem democratização, ao ampliar no tempo e no espaço o acesso de 
um número infinitamente maior de fruidores dessa efervescência; e como 
se a cidadania pudesse germinar independente da consciência histórica. 
(MENESES, 1994, p. 11)

Segundo o autor, é necessário que exista uma negociação, isto é, um equilíbrio entre a perspectiva histórica, 
a efervescência criativa, o acesso e a democratização, aliando a necessidade de manutenção da preservação 
e a desconstrução por meio de processos de descolonização. Os museus, em suas ações de extroversão, 
têm como desafio de longo prazo desconstruir as barreiras de fruição inerentes à origem aristocrática de 
suas coleções, que na maior parte das vezes foi formada por meio de apropriações, saques, processos de 
dominação cultural e doações de mecenas (banqueiros, colecionadores particulares, políticos, empresários 
de grandes corporações). Não podemos deixar de lembrar que na área de Museologia, principalmente nos 
campos da pesquisa, curadoria, comunicação, expografia e educação museal, têm sido realizados muitos 
estudos e experiências práticas que se propõe a desconstruir essas barreiras por meio de estratégias de 
aproximação e criação de sentidos com públicos diversos. Novas leituras. Novas formas de olhar e de ser 
olhado.

A difusão cultural, área que engloba os processos de pesquisa, curadoria, comunicação, expografia e 
educação museal, tem como urgência atual considerar as premissas dos movimentos de vanguarda da 
museologia como a Nova Museologia e a Museologia Social, que consideram que  o público/os indivíduos 
são o centro de sua atuação; e que esse público é composto de pessoas diferentes, tendo em vista os 
direitos humanos e culturais, pelos quais se compreende que a norma é a diversidade de corpos e formas 
de agir e pensar no mundo.

 
Segundo Rússio:
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O museu vive essencialmente do seu público, ou seria mero depósito, 
se admitíssemos o contrário. Assim é imprescindível que o público se 
sinta bem e à vontade na “casa dos objetos”: acesso fácil e cômodo (há 
que se pensar em crianças, em idosos e em deficientes físicos), áreas 
de repouso intervalando a caminhada pela exposição e, sobretudo, uma 
atmosfera agradável (suportes que não forcem exercícios de extensão 
e flexão do corpo e luz que não ofusque nem force a exageradas e 
frequentes acomodações do olho). (RÚSSIO, 1982 apud BRUNO, 2010B, 
P. 279)

O conteúdo dos Arquivos Pessoais constitui uma fonte de possibilidades de diálogos, de encontros, de 
identificação com uma pessoa real. Fonte essa que não pode ser dissociada da perspectiva histórica: são 
narrativas que devem ser analisadas de forma crítica, para que a apropriação aconteça de forma criativa. 
É esse o potencial inerente a esses arquivos, carecendo apenas, em alguns casos, da conscientização e do 
conhecimento para tornar os conteúdos mais dialógicos.

No arquivo, o relevo se organiza, basta saber lê-lo; e perceber que existe 
produção de sentido nesse lugar, mesmo onde as vidas colidem com o 
poder sem que tenham optado por isso. É preciso ordenar pacientemente 
essas situações trazidas à luz por esse choque súbito, demarcar as 
descontinuidades e as distâncias. O real do arquivo torna-se não apenas 
vestígio, mas também ordenação de figuras da realidade; e o arquivo 
sempre mantém infinitas relações com o real. (FARGE, 2017, p. 35)

No que tange à pesquisa e curadoria em Arquivos Pessoais, podemos afirmar que, levando em conta a 
necessidade de entender o documento de arquivo no interior de seu contexto de produção, visto que em 
um arquivo pessoal “os documentos do titular compõem-se de inúmeros registros acumulados, cuja função 
se descola, muitas vezes, dos aspectos informativos imediatos” (LOPEZ, 2003, p. 76), é possível investigar 
diferentes níveis de informação presentes no documento a partir de uma compreensão do conjunto. Para 
tanto, precisamos nos atentar para o contexto de produção e acumulação, para a massa documental, o 
que faz com que seja essencial não apenas a análise individual de cada item, mas também sua relação 
como restante da documentação acumulada pelo titular do fundo, entendendo que é “a pessoa, a partir 
de seus critérios e interesses, que funciona como eixo de sentido no processo de constituição do arquivo” 
(HEYMANN, 1997, p. 42). Isso significa que, algumas vezes, a seleção e mesmo a remoção intencional de 
documentação é feita pelo titular do fundo, mas ao mesmo tempo pode corroborar a ideia de que um fundo 
é um tipo de reflexo de seu acumulador, sendo possível, através dele, depreender um recorte específico da 
vida ou da obra de seu titular, como, por exemplo, o processo de formação do pensamento na formulação 
de um tema. 

O arquivo copiado à mão em uma página em branco é um fragmento 
de tempo capturado; só mais tarde separam-se os temas, formulam-se 
as interpretações. Isso toma muito tempo e às vezes faz mal ao ombro, 
provocando estiramento no pescoço; mas ajuda a descobrir o sentido. 
(FARGE, 2017, p. 23)

No trabalho de pesquisa em um fundo de Arquivo Pessoal e nos processos de curadoria de enfoques 
específicos suscitados a partir de seus documentos, torna-se possível identificar eixos condutores de 
Memórias Coletivas, uma vez que os diferentes públicos das ações de extroversão apresentam mais interesse 
em acessar histórias reais de pessoas comuns, ou ainda de conhecer aspectos singulares do cotidiano de 
artistas, intelectuais e profissionais de áreas diversas que contribuíram para o desenvolvimento de suas 
esferas de atuação e para novas concepções sociais,  do que de heróis, estadistas, figuras religiosas e seu 
ímpeto de colecionar seja para fins de vaidade, deleite ou até de investimento financeiro em um mercado 
paralelo.

 
Segundo Nora: “A memória emerge de um grupo que ela une, o que quer dizer que há tantas memórias 
quantos grupos existem; que ela é, por natureza, múltipla e desacelerada, coletiva, plural e individualizada… 
A memória se enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto” (1993, p. 8). É nesse sentido 
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que o Arquivo Pessoal torna tangível um universo de relações, de informações e de processos que podem 
coincidir com as experiências de outras pessoas. Porém, novamente, é necessário estar alerta para a 
questão do contexto. Nessa mesma obra, um pouco adiante, Nora alerta que:

Nenhuma época foi tão voluntariamente produtora de arquivos 
como a nossa, não somente pelo volume que a sociedade moderna 
espontaneamente produz, não somente pelos meios técnicos de 
reprodução e de conservação de que dispõe, mas pela superstição e pelo 
respeito ao vestígio. À medida em que desaparece a memória tradicional, 
nós nos sentimos obrigados a acumular religiosamente vestígios, 
testemunhos, documentos, imagens, discursos, sinais visíveis do que foi, 
como se esse dossiê cada vez mais prolífero devesse se tornar prova em 
não se sabe que tribunal da história. (NORA, 1993, p. 15)

Podemos considerar que o conceito de Memórias Coletivas, como um fenômeno contemporâneo, 
é devidamente representado pela afirmação acima. Ou ainda, uma das razões pelas quais se torna 
fundamental a musealização de enfoques específicos dos Arquivos Pessoais é o fomento de reflexões acerca 
dessas memórias que, por sua vez, refletem o espírito de nosso tempo, no qual a produção e o acúmulo 
de informações em suportes diversos, sejam em meios físicos ou virtuais, são valorizados e respeitados 
como “prova”. Por muito tempo, essas provas tinham validade quando relacionadas ao poder, mas isso vem 
sofrendo mudanças.  

Para Winter (2006), a memória coletiva não está apenas na esfera do 
poder. Diferentes comunidades possuem suas narrativas e reivindicam 
uma identidade coletiva, questão essa, também explicitada por Nora 
(1993). “Muitos grupos étnicos e minorias desprivilegiadas exigem seu 
direito à palavra, à ação e o direito de conquistar sua liberdade ou a sua 
autodeterminação” (WINTER, 2006, p. 70). Independente do Estado, estas 
minorias constroem sua própria história gerando uma memória coletiva. 
Ou seja, algumas ações se iniciam com o poder e para o poder, mas diante 
das lutas das comunidades em criar suas próprias narrativas, a preservação 
da memória vai além dessas esferas. (PINTO, 2013, p. 94)

Os Arquivos Pessoais entram nesse cenário como uma fonte possível de outras vozes, ainda que não vindas 
somente de minorias desprivilegiadas. São vozes e narrativas que se constituem como ações políticas ao dar 
o direito à palavra a uma pessoa comum. 

 
Considerações Finais

Tudo o que é chamado hoje de memória não é, portanto, memória, mas já 
história. Tudo o que é chamado de clarão de memória é a finalização de seu 
desaparecimento no fogo da história. A necessidade de memória é uma 
necessidade da história. Sem dúvida é impossível não se precisar dessa 
palavra. Aceitemos isso, mas com a consciência clara da diferença entre 
memória verdadeira, hoje abrigada no gesto do hábito, nos ofícios onde 
se transmite os saberes do silêncio, nos saberes do corpo, as memórias 
de impregnação e os saberes reflexos e a memória transformada por sua 
passagem em história, que é quase o contrário: voluntária e deliberada, 
vivida como um dever e não mais espontânea; psicológica, individual e 
subjetiva e não mais social, coletiva, globalizante. Da primeira, imediata, à 
segunda, indireta, o que aconteceu? Pode-se apreender o que aconteceu, 
no ponto de chegada da metamorfose contemporânea. (NORA, 1993, p. 
14)

Presenciamos, atualmente, nos Arquivos, Bibliotecas e Museus, um movimento alavancado pelo público 
jovem, em protagonizar e militar por ações de pesquisa e difusão que garantam que questões sociais e 
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identitárias contemporâneas sejam representadas nos discursos, nas exposições, nas ações culturais e 
educativas, na curadoria de ações de difusão em redes sociais e, consequentemente, nas missões dessas 
instituições.

 
Trata-se de um fenômeno atual, no qual jovens e líderes de movimentos sociais identitários e de causas 
como os direitos culturais das minorias, aproximam-se das instituições de memória questionando as razões 
relacionadas à exclusão de sua militância e interlocução no universo patrimonial. Esse movimento pode ser 
considerado como a luta pelo direito ao pertencimento junto às instituições que outrora eram consideradas 
representantes da história oficial e de uma suposta única memória coletiva.

Nesse âmbito presenciamos iniciativas de exposições, ações culturais e educativas, principalmente, que 
discutem questões de gênero, etnias, corporeidades diversas e novas identidades junto às instituições de 
memória. Essa atuação por parte das instituições vai na direção do que Walter Benjamin coloca como a 
missão do historiador na Tese VII sobre o conceito de história: escovar a história a contrapelo (BENJAMIN, 
2012 p. 13). Ou seja, tratando a história oficial como a história dos vencedores, os grupos oprimidos colocam 
em xeque a leitura dos fatos realizada pelas classes dominantes e propõem uma releitura revelando a 
realidade violenta a partir da qual foram produzidos os bens culturais e patrimoniais salvaguardados por 
essas instituições.

Podemos considerar que existe um grande potencial de diálogo entre o Fundo Waldisa Rússio e as 
discussões sobre as memórias coletivas. Uma das ações dos pesquisadores do projeto, – o trabalho de 
difusão – fomenta reflexões relacionadas à identidade e à representatividade, a partir da extroversão dos 
documentos que, por sua vez, apresentam potencial para o estabelecimento de diálogo com as novas 
demandas sociais e as reivindicações do público jovem das instituições de memória. É, pois, nesse cenário 
que a experiência de sistematização do Fundo Waldisa vem permitindo o estabelecimento de reflexões sobre 
a potência existente na intersecção de discussões sobre Museus, Arquivos Pessoais e Memórias Coletivas, 
que requerem um enfoque interdisciplinar que una áreas como a Museologia, a Ciência da Informação, a 
Arquivística, a Biblioteconomia, a História e a Antropologia. 
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RESUMO

A perda de coleções em museus relacionada a incêndios pode ser muito considerável. É importante que os 
museus sejam bem preparados com a ajuda de medidas preventivas adequadas. É importante que os museus 
implementem medidas de controle para prevenir um incêndio ou detectá-lo, e responder rapidamente se 
um incêndio ocorrer. Para avaliar as perdas potenciais de coleções devido ao fogo durante um determinado 
período de tempo, são necessárias informações substanciais e há poucos dados quantitativos sobre incêndios 
em museus. Decidiu-se então obter esses dados coletando registros de incêndios em museus registrados 
pelo Corpo de Bombeiros Canadense, bem como de outros países e consultando especialistas. Este projeto 
resultou no estabelecimento de Níveis de Controle de Incêndio para museus e na criação de um conjunto de 
materiais de referência para ajudar os avaliadores de risco a estimar as perdas potenciais de coleções devido 
a um incêndio. De acordo com os especialistas consultados neste estudo, a existência de uma comissão ativa 
de segurança contra incêndios composta por funcionários e gestão é um dos elementos-chave na prevenção 
de incêndios. Tal comissão ajuda a conscientizar e identificar problemas, bem como propor soluções e garan-
tir que sejam aplicadas para minimizar o risco de incêndio em uma instituição. Para uma proteção ideal, os 
museus são incentivados a ter um sistema de alarme de incêndio monitorado continuamente, bem como um 
sistema automático de supressão de incêndios.

ABSTRACT

Loss of collections in museums can be significant during a fire. It is important that museums put control mea-
sures in place to prevent a fire, to detect a fire, and to respond quickly if a fire does occur. To evaluate potential 
collection losses due to fire over a certain period of time, substantial information is required and there is little 
quantitative data for fires in museums. It was decided to obtain this data by collecting fire museum records 
from Canadian fire authorities as well as from fire authorities in other countries and by consulting with ex-
perts. This project has resulted in establishing fire Control Levels for museums and in creating a set of refer-
ence materials to help risk assessors evaluate the potential collection losses due to a fire. According to experts 
consulted in this study, having an active fire safety committee composed of staff and management is one of 
the key elements in fire prevention. Such a committee helps promote awareness and identify problems, as 
well as propose solutions and ensure that these solutions are applied to minimize risk of fire in an institution. 
For optimal protection, museums are encouraged to have a fire alarm system that is monitored continuously 
as well as an automatic fire suppression system.

1 Esta versão é tradução do original publicado no Jornal da Associação Canadense para a Conservação e Restauro (J.CAC), Volume 33 © Associação 
Canadense para a Conservação e Restauro, 2008. Original acessível em: https://www.researchgate.net/publication/228905911_Fire_risk_assess-
ment_for_collections_in_museums
J.CAC é um jornal revisado por pares, publicado anualmente pela Associação Canadense para a Conservação e Restauro de Bens Culturais (CAC), 
PO Box 87028, 332 Bank Street, Ottawa, Ontario K2P 1X0, Canada; Tel.: (613) 231-3977; Fax: (613) 231-4406; E-mail: coordinator@cac-accr.com; 
Web site: http://www.cac-accr.ca/.
Este Artigo: © Instituto Canadense de Conservação (http://www.cci-icc.gc.ca/copyright_e.aspx) do Departamento de Patrimônio Canadense, 2008.
Reproduzido com a permissão do Canadian Conservation Institute (Instituto Canadense de Conservação)
 

 Versão

http://jean.tetreault@canada.ca
http://jean_tetreault@pch.gc.ca 
https://www.researchgate.net/publication/228905911_Fire_risk_assessment_for_collections_in_museums 
https://www.researchgate.net/publication/228905911_Fire_risk_assessment_for_collections_in_museums 
http://coordinator@cac-accr.com
http://www.cac-accr.ca/
http://www.cci-icc.gc.ca/copyright_e.aspx


128 São Paulo, Ano VII, Nº 11, p. 127-156, outubro de 2020

Revista do Arquivo                                                                            Versão

RÉSUMÉ

Les pertes de valeurs des collections reliées aux incendies peuvent être très considérables. Il est important 
que les musées soient bien préparés à l’aide de mesures préventives adéquates. Pour évaluer les pertes 
de valeur des collections sur une période de temps donnée, des données précises sont requises. En raison 
d’un manque de données pertinentes, il a été décidé de compiler des données provenant des agences 
canadiennes de prévention des incendies et d’autres pays, ainsi que de consulter des experts em incendie 
dans les musées. Le fruit de ce travail a permis d’établir des niveaux typiques de controles contre les incen-
dies dans les musées ainsi que de récolter des informations de référence pour permettre aux évaluateurs 
d’estimer les pertes de valeurs des collections dues aux incendies. Selon les experts consultés dans cette 
étude, la présence d›un comité actif sur la prévention des incendies dans le musée est un élément clé de 
la prévention car il permet de bien sensibiliser les gestionnaires et le personnel aux risques des incendies, 
d’identifier les lacunes, de proposer des solutions et de vérifier leur mise en place dans le but de minimiser 
les risques d’incendies. Les musées sont encouragés à utilizer un système de détection sous surveillance 
continue ainsi qu’un système de suppression automatique car ils ont démontrés une très grande efficacité 
dans la réduction des dommages.

Artigo recebido em julho de 2007; manuscrito revisado recebido em maio de 2008.
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Introdução
 
Vários incêndios importantes em instituições de patrimônio cultural canadense foram registrados desde 1980. 
Seis incêndios causaram, cada um, mais de um milhão de dólares canadenses de prejuízo (conforme mostrado 
na Tabela I)1-10. Destes seis eventos de incêndio, algumas instituições foram totalmente queimadas, causando 
a perda de objetos únicos ou significativos, enquanto outras foram substancialmente danificadas por fumaça 
e água. A Figura 1 mostra os possíveis efeitos diretos e indiretos relacionados a um evento de incêndio. Mui-
tos diferentes agentes de deterioração, mostrados em negrito na Figura 1, podem estar envolvidos devido 
aos efeitos de um incêndio. Infelizmente, muitas vezes após um incidente, nem todos os objetos danificados 
poderão ser restaurados para recuperar seu valor. Além disso, após um incêndio, alguns museus podem per-
manecer fechados por períodos de alguns meses a alguns anos durante a reconstrução do edifício e recupera-
ção do acervo, limitando o acesso de uma comunidade ao seu patrimônio cultural. Cinco das instituições que 
foram significativamente danificadas já instalaram sistemas de supressão de incêndio.

Relatos sobre incêndios recentes significativos em instituições culturais nos Estados Unidos e na Europa 
podem ser encontrados na literatura11-15. Um grande incêndio recente, muito noticiado na mídia, ocorreu 
em 30 de abril de 2007, na Biblioteca Georgetown, em Washington, D.C.16,17 enquanto este artigo estava 
sendo desenvolvido. O incêndio destruiu o telhado do prédio de 72 anos e grande parte do segundo andar, 
que abrigava documentos históricos e obras de arte. Os bombeiros resgataram todos os itens que puderam, 
mas grande parte da biblioteca e seu conteúdo sofreram danos por fogo, fumaça e água. O dano foi estima-
do em mais de US $ 20 milhões. O incêndio foi causado pelo uso imprudente de uma pistola de ar quente 
durante as reformas no telhado. Veja abaixo um resumo dos pontos fracos da estratégia de controle e o que 
deu errado durante o incidente.

Os dois pontos fracos eram:

1) Sem linha telefônica direta para o corpo de bombeiros ou outras autoridades de emergência.

2) Nenhum sistema automático de supressão de incêndio no prédio (os prédios estadunidenses 
construídos antes de 1974 não precisam ter sistemas de supressão)

O que deu errado inclui:

1) Um atraso de 10 a 15 minutos antes de ligar para o 911 (número de emergência nos EUA, que 
também abrange os Bombeiros, que no Brasil, respondem pelo 193. N.T.) enquanto os próprios 
trabalhadores tentavam suprimir o incêndio antes que um membro da equipe da biblioteca cha-
masse os bombeiros. Felizmente, alguém que estava passando já havia ligado para o 911.

2) Dois hidrantes próximos não estavam funcionando e a pressão da água estava baixa nos outros 
hidrantes próximos.

Tabela I: Alguns incêndios importantes em instituições canadenses de patrimônio cultural desde 1980

Ano Instituição Causa Perda, recuperação e comentários*

1980 Museu do Mineiro, Baía Glace,
Nova Escócia1

Fumar, ou incêndio 
doloso

70-80% do edifício e coleção perdidos. Os 
danos foram estimados em mais de $ 1 mi-
lhão**. Nenhum alarme de incêndio moni-
torado e nenhum sistema de supressão de 
incêndio estava instalado.

1985 Biblioteca Jurídica Weldon, 
Universidade de Dalhousie, 
Halifax, Nova Escócia2

A queda de um raio 
causou um mau fun-
cionamento elétrico

Centenas de livros foram perdidos e muitos 
outros danificados. $ 250 mil para o esforço 
de recuperação.
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Tabela I: Alguns incêndios importantes em instituições canadenses de patrimônio cultural desde 1980

Ano Instituição Causa Perda, recuperação e comentários*

1988 Museu Taras Shevchenko, 
Oakville, Ontário3

Incêndio doloso Nenhum sistema de supressão de incêndio 
estava instalado. Mais de $ 1 milhão 
perdido. Museu reaberto em Toronto.

1990 Museu Real Saskatchewan,
Regina, Saskatchewan4,5

Uso imprudente de 
produtos

Apenas fumaça danifica a coleção; $ 2 
milhões para os esforços de recuperação. 
Demorou uma hora para localizar o 
incêndio no prédio. Nenhum sistema de 
supressão de incêndio estava instalado

1992 Museu Estadual de Billings, 
Ottawa, Ontario1,3

Incêndio doloso $ 125 mil em danos. Nenhum sistema de 
supressão de incêndio no local. Durante 
este incêndio, um melodeon (órgão de 
junco) foi parcialmente carbonizado e 
danificado pela água e fuligem. Foi a 
segunda vez que este instrumento musical 
foi danificado por um incêndio em um 
período de 7 anos.

1992 Quatro grandes edifícios 
comerciais e residenciais 
próximos à histórica Basílica 
de Notre Dame, Montreal, 
Quebec6

Não reportado Os quatro edifícios foram totalmente 
destruídos e a Basílica teve danos 
substanciais de fumaça e janelas 
quebradas. Os danos a todos os edifícios 
foram estimados em mais de $ 3 milhões.

1993 Museu Canadense de Aviões 
de Guerra, Hamilton, Ontário3,7

Indeterminado $ 3 milhões (não inclui o custo de 
substituição de cinco aviões históricos em 
cerca de $ 1 milhão cada). Nenhum sistema 
de supressão de incêndio estava instalado.

1997 Museu Green Gables, 
Cavendish, Ilha Príncipe 
Edward8

Incêndio por dano 
elétrico

$ 2,3 milhões para os esforços de 
recuperação.

2003 Casa Guy, Oshawa - Museu 
Comunitário & Arquivo, 
Oshawa, Ontário9,10

Incêndio doloso Menos de 2% da coleção perdida. A coleção 
inteira sofreu danos causados   por fumaça. 
Custou $ 250 mil para reparar o edifício. 
Do seguro, o museu recebeu $ 80 mil para 
reinstalar a coleção e remover os depósitos 
de fuligem da coleção. Em maio de 2007, 
a limpeza da coleção ainda não havia sido 
concluída. A casa permanece sem sistema 
de sprinkler (Sistema de água anti-incêndio 
N.T.)

* A perda e o custo expressos em dólares não são ajustados à inflação. Sempre que houver valores envolvidos considerar dólares cana-
denses, quando não houver explicitamente da citação em dólares dos EUA. 
  [N.T.: As notas deste artigo estão alocadas no final do texto ]

Em 2007, no Reino Unido, o histórico Museu Navio Cutty Sark, um dos veleiros mais famosos do mundo, foi 
destruído por um incêndio em circunstâncias suspeitas.18 (tradução complementada N.T.)

Durante a fase final da revisão deste artigo, um incêndio danificou a histórica sala de exercícios militares da 
cidade de Quebec, Manège Militaire (Arsenal Militar N.T.), durante a noite de 4 de abril de 2008. Construída 
entre 1885 e 1888, abrigou a unidade de língua francesa mais antiga do exército canadense, os Voltigeurs 
de Québec. Felizmente, 90% da coleção foi recuperada após o incêndio. A causa do incêndio permanece 
desconhecida neste momento19,20.

Até recentemente, nenhuma pesquisa sistemática foi feita no Canadá para avaliar o risco de incêndio em 
instituições de patrimônio cultural, examinando as principais causas de incêndios e a eficácia das medidas 
de proteção contra incêndio. Os objetivos deste projeto eram: obter dados quantitativos relacionados com 
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incêndios em museus no Canadá; analisar os dados à luz da gestão de riscos; e, para transformar esta 
análise em material de referência que outros podem usar para ajudar a prevenir e reduzir o impacto de 
incidentes de incêndio, bem como prever o risco de incêndio para uma instituição.

Este artigo enfoca principalmente o impacto do calor e da combustão como os principais efeitos diretos 
do fogo, mas também fornecerá algumas orientações a serem consideradas para avaliar as consequências 
dos danos causados   pela água e deposição de fuligem. O artigo será concluído com uma discussão sobre a 
questão dos sistemas de supressão à base de água e os riscos de danos causados   pela água.

Figura 1. Cadeia de causas e efeitos devido a um incidente de incêndio. Os agentes de deterioração são mostrados em negrito.

Deve-se notar que as Tabelas incluídas neste artigo não são reconhecidas pelos bombeiros ou autoridades 
legais; no entanto, elas podem ser usadas   como diretrizes para auxiliar na avaliação do risco de incêndio 
em museus.

 
Avaliação de Riscos

O Padrão Australiano e da Nova Zelândia para gerenciamento de risco define avaliação de risco como o 
processo geral de identificação de risco, análise de risco e avaliação de risco.21 A avaliação de risco pode 
ajudar a estabelecer prioridades para preservação ideal e avaliar a preservação geral de um acervo. Durante 
a última década, muitas avaliações de risco de coleções foram realizadas no Canadá e em outros países 
usando um método desenvolvido por Waller, que permite aos tomadores de decisão prever a melhoria na 
preservação de coleções de forma quantitativa, identificando e reduzindo os maiores riscos.22 Uma única 
expressão pode resumir os riscos para um perigo específico:

Risco = Probabilidade x Consequência

O Risco representa a chance de algo acontecer que terá impacto nos objetivos (aqui, preservação do patrimônio 
cultural); Probabilidade é a descrição geral da probabilidade ou frequência de um evento; e a Consequência 
é o impacto do evento. A Figura 2 ilustra os parâmetros envolvidos na determinação do risco de incêndio 
em museus. Um parâmetro importante para avaliar o risco é o Nível de Controle - CL (CL - Control Level, do 
inglês N.T.) em vigor. Níveis de controle são o conjunto de medidas em vigor em uma instituição para prevenir 
incêndios, detectar um incêndio em seu estágio inicial, e responder a um incêndio potencial. Eles obedecem a 
uma escala que vai de Nível de Controle 1 ao Nível de Controle 6, com base em sua eficiência. Este documento 
fornecerá dados quantitativos que ajudarão a avaliar o risco de incêndio em um acervo.
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Coletando dados em incêndios

Para se ter uma boa ideia de como os níveis de controle em museus se correlacionam com a frequência 
de incêndios e suas consequências, é necessária uma grande amostra de incidentes de incêndio relatados 
sistematicamente. Uma amostragem muito pequena não é adequada, enquanto uma amostragem muito 
antiga pode não refletir a realidade de hoje resultante de mudanças nas políticas, bem como novos códigos 
de construção e incêndio, etc. Consequentemente, decidiu-se coletar dados de 1994 a 2004 com a ajuda 
dos comissários de incêndio e bombeiros provinciais do Canadá.

Figura 2. Fatores que determinam a magnitude do risco para um acervo devido ao incêndio.

Os bombeiros e os comissários de cada província e território coletam dados sobre os incêndios em sua 
jurisdição. Os incêndios relatados são agrupados em diferentes tipos de ocupação de edifícios, incluindo 
bibliotecas, museus e galerias de arte.

Os dados acumulados por essas autoridades incluem apenas os eventos em que os bombeiros foram 
chamados e não incluem alarmes falsos. As informações solicitadas incluem data, hora do dia, área de origem, 
fonte de ignição, causa, sistema de proteção contra incêndio em vigor, tempo total de resposta e perdas. 
Existem lacunas nos dados de 1994 a 2004 recebidos dos bombeiros e comissários. Colúmbia Britânica, 
Saskatchewan, Quebec, Nunavut e Nova Brunswick forneceram dados com início em 1995, 1997, 1998, 1999 
e 2002, respectivamente. O Governo de Terra Nova e Labrador não mantém esses registros. Os dados dos 
arquivos foram mais difíceis de encontrar porque foram compilados em museus ou edifícios governamentais. 

Sem possibilidade de informações adicionais, optou-se por excluí-los. Os dados para incêndios em bibliotecas 
estavam disponíveis apenas em Quebec e Nova Brunswick.

Observou-se que a descrição dos sistemas de proteção contra incêndio em vigor durante esse tipo de 
evento variou consideravelmente. Como não há um sistema de relatório de incêndio padrão estabelecido 
no Canadá, foi decidido pedir a dois especialistas em incêndio, Paul Baril (atualmente um conselheiro de 
proteção contra incêndio e ex-consultor de incêndio no Instituto Canadense de Conservação) e Robert 
Marchand (Gerente de Serviços de Proteção no Museu de Ciência e Tecnologia do Canadá) para listar os 
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níveis de controle típicos que os museus do Canadá ou de outros países desenvolvidos podem empregar. 
Os especialistas foram solicitados a avaliar a probabilidade e as consequências típicas de um evento de 
incêndio para cada nível de controle, à luz dos dados de incêndios no Canadá e em outros países, e também 
com base em sua opinião especializada.

 
Níveis de controle para riscos de incêndio

Por meio de consultas com especialistas em incêndio, foram desenvolvidos Níveis de Controle progressivos 
genéricos encontrados em museus. Seis níveis foram estabelecidos conforme mostrado na Tabela II. Eles 
representam níveis típicos de prevenção e proteção contra incêndios em museus no Canadá. Em cada nível, 
as medidas são agrupadas de acordo com estratégias típicas de controle em conservação: Evitar, Bloquear, 
Detectar e Responder. Treinamento e procedimentos também foram incluídos em colunas separadas devido 
à sua importância na prevenção de incêndios.

O Nível de Controle 1 representa a proteção menos eficiente contra incêndio, enquanto o Nível 6 representa 
a proteção final razoável para uma instituição. Os níveis de controle foram desenvolvidos após considerar 
as diferentes causas dos incêndios, que são descritas em detalhes a seguir. Melhorar o nível de controle de 
uma instituição reduz a probabilidade e as consequências de um incêndio.

Para cumprir um determinado Nível de Controle, todas as medidas exigidas naquele nível devem estar 
presentes, bem como todas as medidas exigidas pelos níveis inferiores. Por exemplo, o terceiro nível de 
controle na coluna “Bloco” contém todas as medidas do Nível 3, além dos itens do Nível 2. Ter uma mistura 
de medidas do Nível 2 e do Nível 4 não significa um Nível “médio” 3. Um Nível 3 “verdadeiro” é alcançado 
quando todas as medidas (com ou sem algumas medidas de níveis superiores) do Nível 3 e abaixo estão 
presentes em um Museu. Por exemplo, em alguns casos, uma melhoria substancial do tempo de resposta 
resultará em pouca redução do risco de incêndio, uma vez que o fator limitante pode ser um sistema de 
detecção deficiente, como um detector de fumaça de 9 volts que não está conectado a um sistema central.

Em algumas situações, as equivalências são aceitáveis. Por exemplo, se não houver sistema de sprinklers 
em uma área de exposição, onde as chances de ocorrer um incêndio são baixas e o resto do edifício está 
protegido, uma equivalência pode ser usada para atingir um nível 5 para “Responder”. 

Uma medida equivalente a um sistema de sprinklers automáticos em uma área de exposição seria que 
uma equipe treinada deve estar no espaço o tempo todo e deve estar disponível para responder no estágio 
inicial de um incêndio. Não se espera que todos os museus possam alcançar níveis de controle elevados. Por 
exemplo, edifícios de madeira não podem atingir o Nível 4, pois um edifício não combustível é especificado 
em “Bloco” no Nível 4a.

Os níveis de controle apresentados na Tabela II se concentram principalmente no nível do prédio ou da 
sala e menos no nível do gabinete, ou seja, vitrines ou armários de armazenamento. As medidas para 
os invólucros são principalmente limitadas a “Bloquear”. Riscos adicionais podem estar presentes se o 
gabinete contiver componentes eletrônicos e mecânicos complexos.

Para avaliar o risco de incêndio para uma coleção específica (microavaliação), as características do gabinete 
e a natureza dos objetos deverão ser consideradas. Em geral, os gabinetes não oferecem muita proteção 
durante um grande incêndio. O gabinete vai queimar e o fogo vai consumir a coleção interna ou a coleção 
será danificada pela alta temperatura dentro do gabinete.

Os especialistas em incêndio concordam que nada é à prova de fogo. Na melhor situação, os materiais 
podem ser resistentes ao fogo ou não combustíveis. Caixas herméticas oferecem uma boa proteção contra 
diferentes tipos de agentes de deterioração durante pequenos incêndios localizados. Principalmente, eles 
bloqueiam a infiltração de fumaça e água no gabinete e podem ajudar a retardar a combustão e reduzir a 
elevação da temperatura.

As medidas que faltam na Tabela II são segurança e controle de incêndio criminoso, porque o incêndio 
criminoso é geralmente considerado um problema de segurança, mesmo que o resultado seja um incêndio. 
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Ladrões e vândalos requerem seus próprios níveis de controle, mas estes ainda não foram concluídos pelo 
autor. A análise da probabilidade e consequências do fogo causado por incêndio criminoso em relação aos 
níveis de controle de incêndio está atualmente em andamento como parte de um relatório sobre os níveis 
de controle de segurança.

 
Probabilidade

De 1994 a 2004, 100 incêndios em museus e galerias de arte foram relatados no Canadá. Um grande 
incêndio (mais de $ 1 milhão em danos) ocorreu durante este período em Green Gables8 (curiosamente, 
este evento não foi relatado pelo comandante do corpo de bombeiros do PEI - Ilha Príncipe Edward. NT.). 
Onze dos incêndios relatados causaram danos na faixa de $ 100.000 a $ 400.000. Conforme mencionado 
acima, nem todas as províncias e territórios relataram dados para o período completo de 1994-2004. Para 
determinar a probabilidade de incêndio em um museu no Canadá, o número de museus incluídos no estudo 
de 1994-2004 precisava ser conhecido. Esses números foram obtidos nas várias associações provinciais e 
territoriais de museus. Para cada ano entre 1994 e 2004, o tempo médio entre incêndios foi calculado 
com base nos dados relatados e pelo número de museus identificados pelas associações de museus. Por 
exemplo, em 1994, 6 províncias relataram ao todo 7 incêndios. Naquela época, as 6 províncias também 
relatavam um total de cerca de 800 museus. Portanto, em 1994, havia a possibilidade de um incêndio por 
museu a cada 114 anos (800/7). O tempo médio para o período estudado é de 160 anos para qualquer 
instituição patrimonial. O desvio padrão baseado na frequência de incêndio para cada ano do período 
coberto é de 70 anos. Assim, pode-se afirmar que a frequência de incêndios é de um a cada 160 +/- 70 anos.

Tabela II: Níveis de controle (CL) para prevenção e resposta a incêndios. (Veja também as notas no Apêndice 1.)
CL* Evitar Bloquear Detectar Responder Treinar Procedimentos

1 a) Alarmes de 
fumaça locais 
fornecidos, testados 
mensalmente e as 
baterias substituídas 
anualmente.

b) Um telefone está 
disponível.

a) Corpo de bombeiros dis-
ponível em tempo integral.

b) Extintores portáteis 
fornecidos.

a) Procedimentos 
de segurança 
contra incêndio 
com chama aber-
ta em vigor.

b) A inspeção 
visual dos extin-
tores portáteis é 
realizada trimes-
tralmente.

2 a) Construção resistente 
ao fogo.

b) Armazéns de coleta 
com classificação de 
incêndio de 1 a 2 horas.

c) Escada de emergência 
fechada fornecida em 
edifícios de vários níveis.

Em “Detectar”, CL1b 
e ainda:

a) Sistema de alarme 
de incêndio instalado 
em todo o edifício, 
com inspeção anual

Todos os itens em “Respon-
der” em CL1 mais:

a) Abastecimento de água 
disponível para bombeiros.

a) Alguns funcionários 
são treinados no uso 
de extintores de incên-
dio portáteis.

Todos os itens em 
“Procedimentos” 
em CL1 mais:

a) Inspeção anual 
de extintores 
portáteis.

3 Todos os itens em “Blo-
quear” no CL2 e ainda:

a) Salas de exposição 
protegidas de outras 
áreas com separação 
à prova de fogo com 
resistência mínima de 
1 hora.

b) Portas corta-fogo 
equipadas com dispo-
sitivos de fechamento 
automático.

Todos os itens em 
“Detectar” no CL2 e 
ainda:

a) Sistema de alarme 
de incêndio monitora-
do em tempo integral.

b) Detecção auto-
mática de fumaça 
fornecida em áreas de 
retenção de coleta.

Todos os itens em “Respon-
der” no CL1 e ainda:

a) Fornecimento de hidran-
tes municipais ou particu-
lares.

b) Sistema de tubo vertical 
com conexões para o corpo 
de bombeiros.

a) Treinamento de 
extintor portátil de 
incêndio fornecido a 
cada 5 anos.

Todos os itens em 
“Procedimentos” 
no CL2 e ainda:

a) Teste mensal 
do sistema de 
alarme de in-
cêndio.

b) Sistema elé-
trico do edifício 
inspecionado a 
cada 10 anos para 
edifícios com 
mais de 40 anos.
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Esta é uma frequência média para todos os tipos de museus nestas seis províncias. Um exemplo infeliz, 
mostrado na Tabela I, é o Museu Billings Estate, que sofreu 2 incêndios em 7 anos. Um objeto malfadado, 
um melodeon (instrumento musical), foi afetado por ambos os incêndios. Em geral, a idade e o tamanho do 
museu e suas atividades irão influenciar a frequência dos incêndios.

Com dados fornecidos pela US National Fire Protection Association – NFPA13 (Associação Nacional de 
Proteção contra Incêndios dos Estados Unidos N.R.), foi possível determinar que um museu americano 
individual tem uma frequência média semelhante com um intervalo entre incêndios de pouco mais de 200 
anos. Tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, o número de incêndios em museus nos últimos 10 anos 
diminuiu em mais da metade em comparação com a década anterior.

Para o período coberto neste estudo, é certo que mais incêndios ocorreram em museus do que os 
registrados, mas esses incêndios adicionais foram pequenos e rapidamente controlados internamente sem 
intervenção do corpo de bombeiros ou não foram relatados pelas autoridades de combate a incêndios. Em 

Tabela II: Níveis de controle (CL) para prevenção e resposta a incêndios. (Veja também as notas no Apêndice 1.)
CL* Evitar Bloquear Detectar Responder Treinar Procedimentos

4 a) Evitar áreas com alto 
índice de criminalidade.

b) Evitar que a institui-
ção esteja em imóveis 
anexados a estruturas 
classificadas como 
“industriais” ou “de ar-
mazenamento”, ou que 
contenham conteúdos 
de alto risco.

c) Evitar a proximidade 
de áreas arborizadas e 
arbustos com risco de 
incêndio.

Itens “Bloquear” em 
CL2b, 2c, 3a e 3b mais:

a) Edifício não com-
bustível.

b) Desligamento au-
tomático do HVAC 
fornecido.

Todos os itens em 
“Detectar” no CL3 e 
ainda:

a) Linha telefônica 
exclusiva e supervisio-
nada fornecida para o 
sistema de alarme de 
incêndio.

Todos os itens em “Respon-
der” no CL3 mais:

a) Sistema automático de 
supressão de incêndio 
fornecido em depósitos de 
coleta com alta carga de 
combustível, com inspeção 
anual do (s) sistema (s) de 
supressão automática de 
incêndio.

a) Pessoal treinado em 
métodos de prevenção 
de incêndio.

b) Treinamento de 
extintor portátil de 
incêndio fornecido a 
cada 3 anos.

b) Comitê ativo de 
segurança contra 
incêndio e plano 
de resposta a 
emergências em 
vigor.

c) Sistema elétrico 
do prédio inspe-
cionado a cada 10 
anos. 
 
d) Procedimentos 
de prevenção de 
incêndio para 
aluguel de instala-
ções e grupos de 
usuários em vigor. 
e) Necessidade de 
autorização para 
trabalho a quente.

f) Programa de 
manutenção 
preventiva de 
sistemas prediais 
(mecânicos / elé-
tricos) implantado 
e revisado a cada 
3 anos. 

5 Todos os itens em “Evi-
tar” no CL4 e ainda:

a) Evitar compartilhar a 
ocupação de seu prédio 
(incluindo prédio anexo) 
com um ocupante 
desprotegido.

Todos os itens em “Blo-
quear” no CL4 e ainda:

a) Líquidos combustíveis 
/ inflamáveis   mantidos 
em armários de armaze-
namento aprovados.

Todos os itens em 
“Detectar” no CL4 e 
ainda:

a) Zonas separadas de 
alarme de incêndio 
fornecidas para salas 
de armazenamento 
de coleção.

b) Pessoal de segu-
rança treinado em 
tempo integral.

Todos os itens em “Respon-
der” no CL3 mais:

a) Sistema automático de 
supressão de incêndio 
instalado nas salas de 
armazenamento de cole-
ções e salas de exposição, 
com inspeção anual do (s) 
sistema (s) de supressão 
automática de incêndio.

Todos os itens em 
“Treinamento” no CL4 
mais:

a) Equipe treinada 
em resposta a emer-
gências.

b) Treinamento em 
extintor portátil for-
necido para novos 
funcionários.

Todos os itens em 
“Procedimentos” 
no CL4.

6 Todos os itens em 
“Evitar” no CL5

Todos os itens em “Blo-
quear” no CL5

Todos os itens em 
“Detectar” no CL5

Todos os itens em “Respon-
der” no CL3 mais:

a) Sistema automático de 
supressão de incêndio for-
necido em todo o edifício, 
com inspeção anual do (s) 
sistema (s) de supressão 
automática de incêndio.

Todos os itens em 
“Treinamento” no CL5 
mais:

a) Exercício de me-
didas de emergência 
realizado pelo menos a 
cada 5 anos.

Todos os itens em 
“Procedimentos” 
no CL4 mais:

a) Inspeção elétri-
ca realizada após 
reformas e / ou 
novos projetos.

b) Visitas formais 
ao local do corpo 
de bombeiros são 
realizadas anual-
mente.

* O Nível de Controle 1 representa a proteção menos eficiente contra incêndio, enquanto o Nível de Controle 6 representa a proteção 
final razoável para uma instituição
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ambos os casos, as perdas para as coleções seriam consideradas insignificantes. Em 1985, Harmathy et al. 
estimou que 22% de todos os incêndios que ocorreram nos Estados Unidos não foram relatados ou foram 
classificados como “indeterminados”.23 Em 1984, as perdas relacionadas a incêndios não relatados para 
todos os tipos de edifícios foram estimadas em menos de US $ 100 por incidente.24 Muitas instituições não 
notificarão incêndios em que a perda seja menor do que a franquia de seu seguro.

Entre 1998 e 2002, a província de Quebec sofreu 13 incêndios em bibliotecas. Com aproximadamente 1000 
bibliotecas em Quebec, isso indica um tempo médio entre incêndios de 385 anos por biblioteca (5 anos x 
1000 bibliotecas / 13 incêndios). Essa frequência está na mesma ordem de magnitude que para bibliotecas 
nos Estados Unidos, que foi relatada em 2006 como um incêndio a cada 600 anos.25

A frequência de incêndios em um museu depende das estratégias de controle implementadas para prevenir 
(evitar) incêndios. Com a ajuda do conhecimento de um consultor,26 foi possível estimar uma redução da 
frequência de eventos de incêndio com base nos Níveis de Controle (CL1 a CL5), conforme mostrado na 
Tabela III. Isso foi feito avaliando a redução da probabilidade de diferentes causas de incêndios para os 
diferentes Níveis de Controle. Para cada nível de controle, a probabilidade de incêndio em um museu é 
a soma do número de incêndios devido a diferentes causas em um período de tempo. Os resultados são 
relatados em número de anos, em média, para a ocorrência de um incêndio em um museu.

Conforme o nível de controle aumenta, a Probabilidade de um incêndio diminui. Com base nos diferentes 
cenários (causas) de incêndio estudados, não há redução substancial na frequência de incêndio entre os 
Níveis de Controle 1 e 2. Do Nível 2 ao 3, há uma pequena redução de 12%. Em vez de um incêndio a 
cada 140 anos, ocorrerá um incêndio a cada 160 anos com medidas atualizadas. Com base na opinião de 
especialistas, estima-se que a maioria dos museus canadenses poderia atingir o Nível de Controle 3.26. 
Estima-se que a frequência de ocorrência de um incêndio seja reduzida em 80% se o controle for atualizado 
de CL3 para CL4. A melhoria se deve principalmente à maior conscientização da administração do museu e 
da equipe em instituições que estabeleceram um Comitê de Segurança contra Incêndios e, como parte da 
preparação para desastres, têm um plano de incêndio em vigor.26 Este comitê pode funcionar como parte 
da responsabilidade da Organização de Emergências em Edifícios. Mais informações sobre a função desse 
comitê podem ser encontradas no documento “Programas de Prevenção de Incêndios para Museus”.27 A 
redução na frequência de incêndios de CL4 para CL5 também se baseia na suposição de melhor controle de 
segurança de possíveis incêndios criminosos.

Tabela III: Redução estimada de eventos de incêndio com base nos níveis de controle.

Nível de Controle Probabilidade* ([anos x museus] / incêndios)

CL1 140

CL2 140

CL3 160

CL4 720

CL5 1500

CL6 2800

*Tempo médio (em anos) entre incêndios, por museu.

 Causas

Várias causas de incêndios foram relatadas. Para simplificar, essas causas foram agrupadas em 5 categorias, conforme 
mostrado na Tabela IV. Esta Tabela ilustra a distribuição das 5 categorias de causas de incêndio em museus no Canadá, 
Estados Unidos e Europa.13,28 Prática insegura / uso inseguro e incêndio criminoso são as duas causas dominantes de 
incêndios em museus no Canadá. A distribuição das causas no Canadá em comparação com os Estados Unidos e a 
Europa deve ser interpretada com cautela porque a forma como os eventos de incêndio foi relatada difere. Esse é o caso 
da palavra-chave “mau funcionamento”, às vezes relatada pelos bombeiros. Neste estudo, o “mau funcionamento” foi 
dividido entre sistemas prediais e pequenos aparelhos. Dois incêndios causados   por raios foram relatados em “Outros”. 
Fora isso, nenhum detalhe adicional foi fornecido pelas autoridades de bombeiros sob a causa “Outros”. Uma discussão 
mais aprofundada das causas do incêndio na Europa pode ser encontrada na literatura.15
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Tabela IV: Causas de incêndios em Museus

Causas Descrição Canadá

(1994-2004)

Estados Unidos

(1994-1998)

Europa

(1980-1988)

Uso inseguro e 
prática insegura

As atividades inseguras incluem fumar, 
usar uma chama aberta, derreter, 
cozinhar, etc. As reformas expõem os 
museus a um risco maior.

32% 12% 18%

Incêndio Doloso Fogo originado por intenção maliciosa. 30% 7% 26%

Falha no Sistema 
de construção do 
edifício

Mau funcionamento do sistema 
mecânico, elétrico ou de aquecimento, 
sistema HVAC, etc. Inclui caixas de painéis 
elétricos; fiação velha, defeituosa, 
danificada e / ou inadequada (incluindo 
fios mastigados por roedores); etc.

20% 41% 33%

Falha de pequeno 
aparelho

Pequenos aparelhos de cozinha ou 
aquecimento, pequenas caldeiras, etc.

8% 31% 18%

Outras Inclui causas naturais como relâmpagos, 
mas exclui indeterminados.

10% 9% 5%

 
Como a prática insegura / uso inseguro é uma das principais causas de incêndio (de acordo com os dados da 
Tabela IV), esforços devem ser feitos para minimizar esse risco, aumentando a conscientização da equipe e 
dos contratados quando atividades de calor ou chamas abertas estiverem ocorrendo. Essas atividades são 
o uso inseguro e as práticas inseguras mais comuns. Uma solução é exigir que funcionários ou contratados 
preencham um formulário para uma autorização de trabalho a quente antes de trabalhar com uma chama 
ou uma fonte de alta temperatura. Uma autorização de trabalho a quente especificará os cuidados extras 
necessários para essas atividades em um museu ou galeria. Dessa forma, as autoridades ficarão cientes 
do tipo de trabalho a quente que está ocorrendo e, assim, poderão ser mais proativas nas precauções. 
Exemplos de formulários e especificações de autorização de trabalho a quente podem ser encontrados na 
literatura ou na Internet.29,30

A possibilidade de fogo causado por incêndio criminoso pode ser maior do que a média se o museu tiver 
uma exposição temporária controversa ou uma coleção permanente controversa. Como mencionado antes, 
a maneira mais eficiente de evitar ou deter os incendiários é estabelecer medidas preventivas de segurança. 
Com base em dados limitados de bibliotecas (em Quebec e Nova Brunswick), o incêndio criminoso foi 
verificado como a causa de 36% dos incêndios em comparação com 40% nas bibliotecas americanas.25 No 
Canadá, após o incêndio criminoso, falhas elétricas no sistema de construção foram responsáveis   por 20% 
dos incêndios.

Para avaliar a probabilidade de incêndio devido a uma causa específica em um museu, as Tabelas II, III e 
IV devem ser usadas. Por exemplo, para saber a frequência de incêndio devido ao uso inseguro / prática 
insegura em um museu, primeiro, o Nível de Controle desse museu deve ser avaliado usando a Tabela II. 
Assumindo que o Nível de Controle seja 3, a Tabela III indica que a frequência é de cerca de um incêndio 
a cada 160 anos por qualquer causa possível. Como o uso inseguro é, em geral, responsável por 32% dos 
incêndios em um museu, conforme mostrado na Tabela IV, a frequência de uso inseguro é de cerca de um 
incêndio a cada 500 anos (160 anos / 0,32).

 
Consequências

As consequências de um incêndio dependem de muitos fatores, como a causa, área de origem, tempo de 
ignição, tempo de resposta e vários parâmetros associados à propagação do fogo.
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Flashover: Uma questão de tempo

Um aspecto crítico para a consequência potencial de um incêndio é o tempo que leva para o fogo atingir 
o estágio de flashover (expressão criada pelo cientista britânico P.H. Thomas, significando um incêndio de 
progresso rápido N.T.). Flashover é a transição de um incêndio dominado pelo primeiro material aceso para 
um incêndio dominado por material em chamas em toda a sala. O flashover normalmente ocorre entre 
4 e 10 minutos após a ignição.31,32 O pré-flashover se refere a um incêndio de tamanho pequeno que é 
relativamente fácil de suprimir.

O pós-flashover geralmente resulta na perda total daquela sala e talvez de todo o edifício. Determinar o 
tempo para atingir um estágio de flashover depende de vários fatores, como o grau de combustibilidade do 
material inflamado, a densidade e a disposição dos materiais na sala (incluindo itens da coleção e os que 
não o são) e o tamanho da sala. Os museus devem considerar a melhor forma de minimizar a possibilidade 
de um incêndio atingir o estágio de flashover e de permanecer contido naquela sala. Em caso de incêndio, 
uma resposta rápida minimizará os danos causados   pela combustão / calor, fumaça, água e outros agentes 
de deterioração, conforme mostrado na Figura 1. Mais informações sobre a ciência do fogo podem ser 
encontradas na literatura.32

 
Área de Origem

Com base nos dados de 100 incêndios em museus canadenses obtidos para este projeto, a maioria dos 
incêndios começa em uma área que não a do acervo (Figura 3). Apenas 3 incêndios começaram em uma 
área de exposição ou depósito de coleção. Isso dá uma possibilidade de 3% de que um incêndio comece 
em uma sala que abriga coleções. A causa de 2 desses 3 incêndios foi devido a um mau funcionamento 
no sistema de construção ou em um pequeno aparelho. A Figura 3 mostra a distribuição geral da área de 
origem do fogo. Em 46% dos casos, o incêndio começou em uma área pública ou fora do museu.

 

Figura 3. Distribuição do fogo por área de origem. Com base em 100 incêndios registrados no Canadá de 1994-2004.

Espaços públicos como áreas de entrada, áreas de recepção, auditórios, banheiros, etc. geralmente não 
contêm coleções. Ao examinar os dados sobre as causas dos incêndios em áreas públicas e fora dos 
museus, observou-se que a maioria dos incêndios foi causada por ações humanas intencionais ou não. 
O uso inseguro e as práticas inseguras são responsáveis   por 25% dos incêndios externos e 41% nas áreas 
públicas. O incêndio criminoso foi responsável por 33% dos incêndios fora do museu e por 45% na zona 
pública do interior das instituições.
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Tempo de Ignição

É útil estar ciente de quando é mais provável que ocorra um incêndio durante o ano e também durante 
um período de 24 horas. A Figura 4 mostra a quantidade de incêndios ocorridos ao longo do ano incluindo 
a distribuição das causas. Abril, maio e dezembro parecem ser os meses mais arriscados, com mais de 
10 incêndios registrados por mês. O incêndio criminoso atinge o pico em maio. Falhas nos sistemas de 
construção, como projeto incorreto ou deficiências de manutenção, são as principais causas de incêndio 
em dezembro.

Figura 4. Incêndios por mês para diferentes categorias de causas, com base em 100 incêndios registrados no Canadá de 1994-2004.

42% dos incêndios em museus ocorrem durante o horário de funcionamento (9:00 às 17:00). 
Aproximadamente um terço dos incêndios criminosos ocorreram durante o horário comercial. Como a 
maioria dos museus está aberta um terço do dia (8 horas / 24 horas), isso significa que a possibilidade 
de incêndio criminoso permanece constante durante todo o dia. Os dados de Quebec e Nova Brunswick 
indicam que 21% dos incêndios em bibliotecas começam entre 9h e 17h. A NFPA (Corpo de Bombeiros 
Canadense N.T.) reporta 53% para bibliotecas americanas para o mesmo período.30 O fato de uma ignição 
ocorrer durante o horário fechado tem um impacto na propagação do fogo se não houver um sistema de 
detecção de incêndio monitorado, nenhum sistema de supressão automática ou se não houver ninguém no 
local para relatar o incêndio rapidamente.

Tempo Total de Resposta

O tempo total de resposta é a medida de tempo desde o recebimento de uma chamada pelo centro de 
comunicações de emergência até a chegada do primeiro veículo de bombeiros ao local. O tempo inclui 
despacho, comparecimento e o trajeto até o local do incêndio. A NFPA estabeleceu o padrão para o tempo 
total de resposta em até 6 minutos, em 90% do tempo.33,34 A Figura 5 mostra a distribuição do tempo de 
resposta dos dados coletados. O tempo médio de resposta total para museus canadenses é de 5 minutos e 
33 segundos. Os bombeiros chegam ao local em 6 minutos, 66% do tempo, o que é um pouco menos do que 
90% do tempo especificado como objetivo da NFPA. O tempo total de resposta para 15 dos incêndios foi de 
8 minutos e mais. A maioria deles aconteceu em museus rurais ou em pequenos centros onde a distância 
e a falta de bombeiros profissionais permanentes são um problema. A fim de minimizar os incêndios que 
atingem o estágio de flashover, a necessidade de supressão automática de incêndios se torna mais óbvia 
para museus onde o tempo de resposta deve ser superior a 6 minutos. Em Quebec, todos os incêndios em 
edifícios relatados de 1998 a 2000 também tiveram o desempenho semelhante de um tempo de resposta 
de 6 minutos em 66% do tempo.35 Também em Quebec, quando os primeiros bombeiros chegaram, em 
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81% das vezes o fogo ainda estava contido na sala onde começou; em 16% ainda estava limitado ao prédio; 
e 3% das vezes já se espalhou para outras edificações. Esses dados indicam que, se o tempo de resposta não 
puder ser melhorado, a detecção precoce e a transmissão rápida do incidente às autoridades de emergência 
devem ser reforçadas.

Figura 5. Tempos de resposta, com base em 100 incêndios relatados no Canadá de 1994-2004.

Propagação do Fogo

A maioria dos dados sobre perdas causadas por incêndio tende a especificar os danos ao edifício, mas é 
menos precisa sobre os danos às coleções devido à combustão, fumaça e danos causados por água. Essa 
informação provavelmente será esclarecida posteriormente pela seguradora. O autor não teve sucesso em 
obter essas informações e os custos de recuperação relacionados do Insurance Bureau of Canada (Agência 
Nacional de Seguros do Canadá N.T.). Como resultado, as consequências ou a extensão dos danos tiveram 
que ser estimadas com a colaboração de especialistas, com dados coletados dos bombeiros e com outros 
dados publicados no âmbito de museus e no âmbito da proteção contra incêndios. A seguir estão algumas 
observações extraídas de várias fontes:

•	 O dano médio por incêndio para museus canadenses é de aproximadamente $ 32.000, com um 
desvio padrão de $ 2.000. Há uma pequena tendência de aumento de perdas por incêndio de 1994 
a 2004.

•	 A maior parte do material que se inflamou na origem do incêndio não é um objeto de museu. 
Incêndios causados   por criminosos podem ser acelerados pelo autor e inflamar em vários pontos 
dentro dos materiais combustíveis disponíveis.25,26 Pode-se supor que apenas em 5% das vezes, o 
primeiro material inflamado é, na verdade, um objeto de museu.

•	 Proteção adicional contra o fogo, como abóbadas ou gabinetes resistentes ao fogo, pode ser 
fornecida para objetos muito sensíveis ou objetos muito significativos.

•	 Existe a possibilidade de falha em qualquer tecnologia ou procedimento de proteção contra 
incêndio. Uma probabilidade de falha de até 25% deve ser considerada.36,37 Alguns exemplos de 
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falhas incluem: um detector de fumaça é desativado, removido ou coberto com capas de poeira 
durante a reforma; uma porta resistente ao fogo é mantida aberta (o oposto também acontece 
quando há muitas portas trancadas retardando o acesso dos bombeiros ao fogo); folga inadequada 
em torno dos aspersores; acesso bloqueado aos painéis de controle do sistema de alarme central; 
número insuficiente de hidrantes e baixa pressão de água disponíveis (conforme mostrado pelos 
hidrantes defeituosos ao redor da Biblioteca de Georgetown na época do incêndio de 2007); 
bombeiros já ocupados com outro incêndio; e falha do sistema de ventilação central (HVAC) em agir 
conforme projetado durante um incêndio. Quatro das falhas mencionadas aqui foram encontradas 
durante o incêndio no Museu Real Saskatchewan em 1990 (Tabela I).

•	 Existe uma relação entre a propagação do fogo e o nível de controle no local. A Tabela V mostra a 
distribuição estimada da extensão do fogo em museus, com base nos especialistas consultados neste 
estudo. Os dados da Tabela V resultam de discussões com consultores e do estudo de incêndios em 
museus canadenses e foram criados a partir da compilação de todos os cenários potenciais com 
base nas possíveis causas de incêndios com suas respectivas frequências, para instituições com 
diferentes Níveis de Controle. A Tabela V mostra que em um Nível de Controle baixo, a distribuição 
do fogo é relativamente uniforme em todo o edifício. Isso significa que a probabilidade de um 
incêndio é aproximadamente a mesma para cada espaço confinado. À medida que o nível de 
proteção é melhorado, os incêndios tendem a permanecer confinados em um espaço menor. De 
CL2 a CL3, uma redução muito significativa da propagação do fogo é observada. Isso se deve ao 
rápido relato do incêndio por um sistema automático de alarme às autoridades de emergência.

 Tabela V: Distribuição da Extensão do Fogo*
Distribuição (%) de incêndios confinados a:

Museus com nível

de controle Material Sala Piso Prédio
CL1 28 29 17 26

CL2 28 34 19 19

CL3 42 56 2 0,07

CL4 53 46 1 0,01

CL5 68 31 1 0,006

CL6 99 1 0,02 0,001

Com base em dados canadenses (1994-2004) e especialistas em incêndio.

Tabela VI: Incêndios em museus e galerias de arte nos EUA em relação ao tipo de sistemas de

proteção empregados e a extensão dos danos causados   pelo fogo no período de 1988 a 1998. a

(Danos estimados - $ / incêndio - são danos diretos à propriedade, expressos em dólares americanos).

Extensão do dano por fogo

Número 
total de 

Incêndios

Confinado ao Mate-
rial de Origem

Confinado na Sala de 
Origem

Além da Sala de Origem

% Fogo $ Fogo % Fogo $ Fogo % Fogo $ Fogo

Sem Sistema de Proteção Contra 
Incêndios

48% 500 28% 2100 24% 170000 267

Sistemas de Supressão Automática 
apenas b

38% 300 41% 2200 21% 140000 35

Equipamentos de Detecção de 
Incêndio apenas c

58% 400 28% 7700 14% 92000 303

Sistemas de Detecção de Incêndios 
e Supressão Automática

62% 600 35% 13000 2% 28000 195

a. Dados adaptados da Associação Nacional de Proteção Contra Incêndios.38

b. Não é uma configuração comum.

c. Nos dados coletados, não houve distinção entre detecção local e sistema de detecção monitorado em tempo integral
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•	 Dados de incêndios de museus e galerias de arte dos EUA, compilados pela NFPA para este estudo, 
mostram, na Tabela VI,38 que se a instituição não possui detecção de incêndio, em comparação 
com equipamento de detecção automática, há aproximadamente o dobro da propagação do fogo 
além a sala de origem do fogo. No entanto, há também quase 10 vezes menos propagação do 
fogo para além da sala quando os sistemas de detecção e supressão de incêndio estão instalados. 
Não apenas a probabilidade de propagação do fogo para além da sala é reduzida por sistemas de 
proteção contra incêndio, mas a quantidade de danos por incêndio também será reduzida por um 
fator de 2 com a presença de detecção de fumaça, e por um fator de 6 com a detecção de incêndio 
e sistemas de supressão em vigor. A extensão dos danos esperados para instituições que possuem 
apenas equipamentos de detecção de incêndio e sistemas de detecção e supressão são muitas 
vezes semelhantes aos resultados da consulta de especialistas em incêndio mostrada na Tabela V. 
No entanto, os dados canadenses mostram uma maior propagação do fogo na sala em comparação 
com os dados da Tabela VI.

•	 Para um incêndio confinado aos materiais de origem, alguns serão totalmente queimados, alguns 
parcialmente e outros permanecerão quase intactos. A mesma lógica pode ser aplicada em uma 
escala maior, como para o piso e todo o edifício. Assumindo que todos os materiais são de alguma 
forma vulneráveis   ao calor e combustão, a Tabela VII mostra qual é a perda esperada por área 
de superfície devido ao calor e combustão para cada Nível de Controle. Um (1) significa perda 
total e zero (0) significa materiais intactos. Uma perda fracionária de 0,5 em uma sala significa que 
todos os materiais estão parcialmente queimados ou metade dos materiais estão completamente 
queimados. Em ambos os casos, a perda equivalente é de 0,5. Um alto nível de controle tende a 
conter o fogo mais rapidamente e as consequências são reduzidas em cada espaço confinado. A 
Tabela VII, estabelecida por meio de consultas com especialistas em incêndio, levou em consideração 
várias questões, como a quantidade de danos típicos durante os horários de abertura e fechamento 
e a rapidez com que o fogo é detectado e suprimido de acordo com cada Nível de Controle. Para 
cada espaço confinado, a perda fracionária mínima é limitada pelo projeto do edifício; se houver 
4 cômodos por andar, quando o fogo se tornar maior do que um cômodo confinado, os danos ao 
nível do piso devem ser uma perda superior a 25% porque o fogo já se espalhou para além de um 
cômodo. A Tabela VII pode ser ajustada com base no projeto do edifício e na carga de incêndio dos 
materiais nele.

Tabela VII: Perda Estimada de Fração de Material por Combustão e Calor.*

Nível de Con-
trole

Perda de Fração para Fogo, Limitada a:

Material Sala Piso Prédio

CL1 0.8 0.7 0.8 0.8

CL2 0.8 0.5 0.7 0.5

CL3 0.5 0.4 0.4 0.4

CL4 0.3 0.3 0.3 0.4

CL5 0.1 0.2 0.3 0.4

CL6 0.1 0.2 0.3 0.4

* Perda de fração baseada num edifício com 3 pisos (incluindo porão), e 4 salas por piso; 
e com base na instituição ter, em média, uma coleção mista de sensibilidade média ao fogo. 

Um (1) significa perda total e zero (0) significa materiais intactos.

•	 Um fator que pode influenciar a propagação do fogo pelo edifício é a rapidez com que os materiais 
(incluindo objetos) podem queimar e atingir o estágio de flashover. Se os materiais em uma sala 
demoram para entrar em combustão, haverá menos possibilidade de que o fogo cresça e se 
espalhe rapidamente. A Tabela VIII, compilada a partir de informações fornecidas por consulta 
a especialistas, fornece uma classificação dos materiais com base em sua vulnerabilidade relativa 
ao calor e à combustão. Se o museu tiver muitos objetos de alta e muito alta sensibilidade em 
sua coleção, ele terá que ajustar a propagação do fogo na Tabela VII, aumentando a perda para 
cada espaço confinado. A indústria da construção desenvolveu classes de resistência ao fogo para 
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materiais com base em diferentes testes, como o Tunnel Flame Spread (Túnel de Propagação da 
Chama N.T.) mas o foco tem sido em produtos de construção modernos. Infelizmente, muitos objetos 
de museu são mais vulneráveis   do que materiais modernos na classe de resistência mínima.30,39

Tabela VIII: Classificação dos materiais com base na sensibilidade ao calor e combustão.

Sensibilidade Descrição Exemplos de Materiais
Sensibilidade Relativa 
de Materiais ao Calor 

e Combustão

Muito Baixa Materiais não combustíveis e não 
deformáveis: incêndios importantes podem 
causar fragilização ou fissuras.

Gesso, cerâmica, tijolo, pedra

0.1

Baixa Materiais não combustíveis; deformar em 
alta temperatura (pós-flashover).

Vidro, metal fino sob tensão 0.5

Média Materiais orgânicos espessos; que derretam 
ou deformem ou queimem lentamente com 
pequena chama e temperatura moderada 
(pré-evaporação).

Painéis de madeira, livros gros-
sos

1

Alta Materiais orgânicos finos; que derretam, 
deformem ou queimem rapidamente com 
chama pequena e temperatura moderada 
(pré-evaporação).

Papéis, têxteis, cestos de palha 
ou vime, pinturas

10

Muito Alta Materiais de combustão muito rápida ou 
explosivos; o material se auto-inflama 
facilmente em temperatura moderada 
(pré-flashover) ou entra em combustão 
drasticamente em contato com a pequena 
chama.

Nitrato de celulose, solventes 
combustíveis, munições, pólvo-
ra, fogos de artifício

1000

•	 A perda relacionada a incêndios não relatados para edifícios em geral é estimada hoje em cercade 
$ 200.24

•	 As principais razões pelas quais a maioria dos incêndios se espalha além do limite da sala é devido 
à falta ou deficiência de medidas de detecção e supressão.

Cenário de avaliação de risco de incêndio para um museu típico

Qual é o risco de incêndio para um museu? Como uma estimativa pode ser calculada? Por exemplo, 
considere um museu com 3 andares, 4 salas por andar, que contém uma coleção mista em espaços de 
armazenamento e exposição espalhados por todo o edifício. Este edifício fictício também pode ter espaços 
para escritórios, sistemas mecânicos, depósito de custódia, uma loja de presentes ou um restaurante. Para 
simplificar, vamos supor que todos os objetos tenham valores semelhantes e tenham sensibilidade média 
ao calor e à combustão. Depois de avaliar o edifício, o hardware e os procedimentos, foi determinado 
que o museu cumpria os critérios para o Nível de Controle 2. Assim, uma frequência de incêndio pode 
ser estimada no Canadá em um incêndio a cada 140 anos (Tabela III). A avaliação das Consequências 
deve considerar mais parâmetros; A Tabela IX mostra como 5 parâmetros foram usados   para avaliar a 
Consequência de um incidente de incêndio para este exemplo. A lista de parâmetros pode ser mais elaborada 
para uma microavaliação, considerando mais de perto os parâmetros que influenciam a probabilidade e as 
consequências descritas acima. Para este exemplo, os 5 parâmetros na Tabela IX são suficientes. Para cada 
tamanho de um incêndio confinado, desde apenas o próprio material até a estrutura geral do edifício, uma 
fração é estabelecida para cada parâmetro conforme explicado abaixo:

1) O primeiro parâmetro é a distribuição da propagação do fogo com base no Nível de Controle (Tabela 
V); para este exemplo, o parâmetro foi definido como Nível de Controle 2.

2) O segundo parâmetro é a fração máxima de material (coleção e não coleção) que pode ser danificada 
por diferentes tamanhos de fogo. Todos os materiais são vulneráveis   ao calor ou combustão. Se o 
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incêndio atingir todo o edifício, 100% do material estará em risco. Com 3 pisos, 33% dos materiais 
estão em risco por piso. Supondo que haja 4 cômodos por andar e que cada cômodo contenha uma 
parte igual da coleção, a fração é de 0,083 (0,33 / 4). Um material ou uma superfície limitada foi 
estimado como 10% da superfície da sala (0,1 x 0,083 = 0,0083).

3) O terceiro parâmetro é a perda fracionária esperada da fração máxima do material que pode ser 
danificado. Ou seja, após o incêndio ter sido controlado por supressão (manual ou automática), 
que fração desses materiais deve ser perdida devido à combustão e ao calor? A Tabela VII fornece 
essas informações para cada Nível de Controle. No Nível de Controle 2, essa fração é dada como 0,8 
para um incêndio confinado a um único material. Os tempos de resposta típicos para os diferentes 
níveis de controle também foram considerados.

4) O quarto parâmetro é a possibilidade de, ao iniciar o incêndio, haver coleção (peças de acervo N.T.) 
na sala, naquele piso ou no edifício. Como o prédio é um museu que contém objetos, a fração é 1. 
Se todos os 3 andares contiverem parte da coleção, então o andar também é avaliado em 1. Dados 
canadenses mostram que apenas 3% dos incêndios começam em uma sala que contém coleções 
(armazenamento de coleções ou salas de exposição). A possibilidade de que o primeiro material 
inflamado seja um objeto ou de que alguns objetos estejam perto do fogo é estimada em 5% com 
base na opinião de especialistas.26 Como já existe uma chance de 3% de que um objeto esteja na sala, 
a fração de a coleção possivelmente afetada pelo fogo na escala do material é 0,03 x 0,05 = 0,0015.

5) O quinto e último parâmetro trata da fração de perda de valor dos objetos queimados. O processo de 
avaliação da perda de valor com base no dano esperado pode ser bastante complexo. Uma vez que 
a natureza da coleção é conhecida apenas por aqueles que trabalham com ela, é responsabilidade 
desses indivíduos avaliar a perda de valor com base em seus critérios de valor específicos. Para 
simplificar essa avaliação, é aplicada uma correlação direta para a fração do dano e sua respectiva 
perda. Assim, a fração máxima para perda de valor por incêndio é 1, com 0 definido como sem 
perda. Com uma fração máxima de perda de valor de 1, a coleção é totalmente queimada, não 
havendo mais nenhum valor associado a essa coleção.

Tabela IX: Exemplo para a avaliação das consequências potenciais de um incêndio em termos de calor e combustão.
Parâmetros da Consequência Parâmetros de frações para fogo restrito a:

Material Sala Piso Prédio

1. Distribuição de Propagação de Fogo (com base em CL2) 0.28 0.34 0.19 0.19

2. Fração Máxima de Material que pode ser danificada por calor e combustão 0.0083 0.083 0.33 1.0

3. Perda de Fração de Materiais Esperada 0.8 0.5 0.7 0.5

4. Possível Presença de Coleção (peças de Acervo N.T.) 0.0015 0.03 1.0 1.0

5. Fração de Perda de Valor de Coleção 1.0 1.0 1.0 1.0

Perda de Fração de Valor para cada Tamanho de Incêndio 0.0000028 0.00042 0.044 0.095

Consequências (Perda Total de Valor da Fração) 0.14

A perda total de fração de valor para cada fogo confinado será o produto de todas essas 5 frações (exemplo: 
fogo confinado a um material: 0,28 x 0,0083 x 0,8 x 0,0015 x 1,0 = 0,0000028). Assim, a Consequência é a 
soma da Perda para cada espaço confinado (0,0000028 + 0,00042 + 0,044 + 0,095 = 0,14). Neste exemplo, 
a consequência potencial é uma perda de valor de 14% do acervo daquele museu.

O Risco, como produto da Probabilidade e da Consequência, é:

Risco  = (1 incêndio / 140 anos) x (perda de valor de 14% / incêndio)

= 14%/140 anos

= 0.10% de perda de valor ao ano.
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Se este museu puder melhorar a estratégia de proteção contra incêndio, atualizando o nível de controle 
para CL3 ou mesmo para CL4, o risco se torna:

Risco em CL3 = (1 incêndio / 160 anos) x (perda de valor de 0.35% / incêndio)

= 0.0018% de perda de valor por ano.

Risco em CL4 = (1 incêndio / 720 anos) x (perda de valor de 0.14% / incêndio)

= 0.00016% de perda de valor por ano.

Cada uma dessas melhorias, entre CL2 e CL3 e entre CL3 e CL4 são muito significativas e merecem 
consideração séria. Um exemplo de como melhorar a proteção contra incêndio de um sítio histórico foi 
publicado por Weiger.40

As instituições podem obter uma ideia melhor do risco relativo de incêndio em comparação com outros 
agentes de deterioração, realizando uma avaliação de risco. Uma avaliação de risco estendida que inclua todos 
os agentes ajudará a determinar quais devem ser as ações prioritárias ou qual é o risco geral para a instituição.

 
Efeitos Indiretos: Água e Fuligem

Até agora, foram considerados apenas os danos diretamente associados ao calor e à combustão. No 
entanto, conforme mostrado na Figura 1, outros agentes de deterioração contribuem para o dano de 
uma coleção durante um incêndio. A deposição de fuligem e danos causados   pela água devem contribuir 
significativamente para a perda geral de uma coleção. Se a poluição e a água não forem cobertas em uma 
avaliação de risco em grande escala, sua contribuição durante um evento de incêndio potencial pode ser 
incluída em uma avaliação de danos de incêndio. Uma abordagem semelhante para avaliar os danos por 
combustão pode ser usada para a perda de valor devido à deposição de fuligem e danos causados   pela 
água. A probabilidade é a mesma, pois é o mesmo evento, mas alguns elementos das consequências serão 
diferentes e devem ser considerados, tais como:

•	 Evite a contagem dupla ao considerar vários agentes. Objetos queimados não sofrem mais perdas 
se ficarem molhados ou cobertos por fuligem, mas os objetos não queimados sim.

•	 Mesmo um fogo muito pequeno pode gerar fumaça em toda a sala e às vezes até fora dela.

•	 A maioria dos objetos em gabinetes herméticos será protegida contra água e fuligem, desde que os 
gabinetes não sejam danificados por efeitos diretos e indiretos do fogo (Figura 1). Um ponto fraco 
das vitrines é o vidro. O vidro não resiste bem a mudanças repentinas de temperatura, nem resiste 
ao impacto da água ejetada por uma mangueira de incêndio.

•	 Durante a supressão de um pequeno incêndio, metade da sala ficará molhada com facilidade. A 
água pode penetrar nos andares inferiores durante a supressão de um incêndio mais significativo.

•	 Danos causados   por fuligem e água costumam ser parcialmente reversíveis, portanto, a perda do 
valor de um objeto geralmente é menor do que a de objetos carbonizados ou gravemente queimados.

Com o museu descrito acima (com CL2 e assumindo que 30% de sua coleção está em compartimentos 
herméticos), a consequência da deposição de fuligem e danos causados   pela água são estimados, 
respectivamente, em 2,0% e 3,0% da perda total do valor da coleção durante um incêndio. Essas perdas são 
baseadas em uma fração máxima para perda de valor de coleção de 0,3 e 0,4. Isso traz o risco de grandes 
efeitos de incêndio em:

Risco  = (1 incêndio / 140 anos) x {(14 % de valor perdido / incêndio) combustão +

    (2.0% de valor perdido / incêndio) fuligem + (3.0% de valor perdido / incêndio) água}

= 19% /140 anos

= 0.14% de perda de valor da coleção por ano.
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Em CL3 e CL4, a perda de valor devido aos 3 principais efeitos de incêndios é estimada em 0,0050% e 
0,00060%, respectivamente. Conforme as instituições se tornam mais protegidas contra o fogo (mantêm 
um melhor nível de controle), o impacto dos danos causados   pela água e a deposição de fuligem aumenta 
à medida que os danos por calor e combustão se tornam mais limitados.

Tamanho do Fogo

O tamanho possível de um incêndio (seja confinado aos materiais originais, ou ao cômodo, piso e edifício) 
dominará as consequências (perda de valor). Esses tamanhos dependem principalmente do nível de controle 
no local. Para museus com níveis de controle baixos, como CL1 e CL2, as consequências do incêndio podem 
ser devastadoras devido à falta de proteção, e todo o edifício pode queimar. No exemplo acima (Tabela IX), os 
incêndios que se espalham pelo andar e por todo o edifício são responsáveis   por 0,044 e 0,095 de perdas de 
coleções, respectivamente. Juntos, eles respondem por mais de 99% do valor perdido. Em níveis intermediários 
de proteção (CL3 e CL4), a maioria dos danos se deve à possibilidade de que incêndios sejam disparados na sala e 
às vezes fora dela. Parte da propagação inesperada do fogo pode ser devido a uma falha na estratégia de controle. 
Nos níveis CL5 e CL6, o dano parece ser igualmente devido a pequenos incêndios cumulativos até um incêndio 
importante no nível do edifício. Nesses altos níveis de controle, a principal razão para a propagação do fogo além 
da sala é provavelmente devido a falhas em uma estratégia de controle ou devido a uma causa excepcional, como 
uma explosão ou um grande terremoto.

A magnitude da perda para um museu protegido em CL3 (0,0050% / ano acima) é semelhante ao que 
é observado nos 100 incêndios relatados de 1994 a 2004, onde nenhum ou muito poucos incêndios se 
espalharam para além da sala. Se não houver mais melhorias na prevenção de incêndios, nesse ritmo, 
a comunidade do patrimônio do Canadá pode perder até 0,50% do valor de suas coleções devido aos 
principais efeitos dos incêndios em 100 anos.

 
Problemas Relacionados à Supressão de Incêndios à Base de Água

Existem algumas preocupações comuns relacionadas à água liberada por sistemas de sprinklers durante 
um incêndio ou devido à descarga acidental de uma cabeça de sprinkler, resultando em sérios danos a 
coleções. Alguns mal-entendidos comuns são:41-44

•	 “Os sistemas de sprinklers estão sujeitos a vazamentos ou operação inadvertida”. A probabilidade 
de falha é estimada em 1 coletor por 16 milhões de aspersores instalados por ano. A instalação 
e a manutenção devem ser bem feitas. Para evitar quebrar os elementos de detecção, sprinklers 
que podem ser atingidos acidentalmente devem ser protegidos por uma gaiola ou instalados na 
vertical com um defletor. A probabilidade é muito maior de que ocorram danos por água dentro 
de uma instituição como resultado de um vazamento no telhado, rompimento de encanamentos, 
inundações, etc. No entanto, sistemas de sprinklers de tubulação seca são mais suscetíveis a 
vazamentos do que sistemas de tubulação molhada. Os sistemas de sprinklers de tubulação seca 
têm outros problemas e não devem ser usados   para proteger coleções.44

•	 “Os sprinklers operam na presença de fumaça”. Somente o sistema de detecção de incêndio ativará 
o aspersor, não a fumaça.

•	 “Todos os sprinklers operam ao mesmo tempo durante o incêndio”. Pelo contrário, cada cabeça é 
acionada independentemente. A maioria dos incêndios é controlada por 3 aspersores ou menos.

•	 “Um sprinkler irá liberar muita água”. A Tabela X mostra as quantidades típicas de água liberada por 
sistemas de supressão à base de água. O fogo pode ser controlado facilmente em poucos minutos 
por um sistema de sprinklers. No entanto, como uma válvula de sprinkler só pode ser desligada por 
um bombeiro, a água pode correr facilmente por 10 minutos. Ainda assim, a ativação do sprinkler 
causa muito menos danos do que as mangueiras do corpo de bombeiros. Durante um incêndio, 
se houver folhas de plástico disponíveis no local, a equipe do museu pode pedir aos bombeiros 
que cubram os itens com risco de danos causados   pela água. Isso aconteceu na Biblioteca de 
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Georgetown16,17 e no Petit Séminaire (Pequeno Seminário N.T.) de Québec.26 No entanto, esses são 
casos excepcionais porque os bombeiros não têm a obrigação de resgatar coleções, nem de evitar 
danos causados   pela água.

Além do medo de danos causados   pela água, as desculpas comuns para evitar sistemas de supressão 
automática são a confiança em uma resposta rápida do corpo de bombeiros e a preocupação com a 
integridade histórica ou estética do edifício. Para tratar de questões de integridade estética, os sprinklers 
podem ser ocultos ou integrados de forma a minimizar o impacto visual. O tempo de resposta do corpo de 
bombeiros, conforme visto acima (Figura 5),   geralmente é rápido em uma cidade. No entanto, a detecção 
e comunicação de um incidente de incêndio devem ser feitas rapidamente. Caso contrário, são esperados 
danos significativos a uma coleção, especialmente em edifícios não resistentes ao fogo. Além disso, durante 
uma situação improvável de múltiplos incêndios simultâneos na cidade, a prioridade de um corpo de 
bombeiros é o resgate de instituições onde haja cidadãos vulneráveis, como hospitais ou escolas.

Tabela X – Quantidade Típica de Água Liberada por Diferentes Métodos de Supressão de Incêndios

Método de Supressão

Litros/minuto

por Dispositivo Volume de Água Liberada
Mangueira de Bombeiro 1000 Mínimo de 2.000 litros para um pequeno 

incêndio

Sprinkler Heads (tubo seco ou úmido) 100 2000 litros por 10 minutos

Sprinkler Heads com Sistema de Névoa de água 10 200 litros por 10 minutos

Extintores de Incêndio Manuais (10 litros) 10 20 litros por cerca de 1 minuto

O risco de danos causados   pela água pode ser reduzido usando um sistema de névoa de água.41,42,45 Quando 
ativado, o sistema libera uma névoa de água sob alta pressão, fornecendo aproximadamente apenas 10% da 
quantidade de água fornecida por um sistema de sprinklers convencional. A névoa não conduz eletricidade 
e, portanto, pode ser usada em equipamentos elétricos energizados.

Algumas instituições cobrem as prateleiras de armazenamento com folhas de polietileno ou algodão para 
proteger as coleções de possíveis vazamentos de água ou poeira. Esses materiais não são proibidos pela 
NFPA, mas não são incentivados.30 As lonas de polietileno não contribuem significativamente para a carga 
de incêndio e protegem uma coleção de vazamentos de água, que acontecem com muito mais frequência 
do que um incêndio. No entanto, em condições de incêndio, deve-se notar que a folha de plástico pode 
derreter na coleção e será difícil de remover. Os especialistas em incêndio recomendam que as lonas de 
algodão sejam tratadas com retardador de chamas, mas o contato direto das lonas tratadas com o retardador 
com objetos geralmente não é recomendado. Tenha em mente que um espaço livre mínimo de 46 cm (18 
polegadas) é necessário abaixo do sprinkler e no topo de qualquer prateleira ou outra obstrução.46

Para instituições localizadas em zonas sísmicas, existem requisitos específicos para sistemas de sprinklers a 
fim de minimizar o risco de um sprinkler ser danificado e se tornar inoperante durante um terremoto. Mais 
informações estão disponíveis na literatura.46

 
Conclusão

Estratégias para prevenir incêndios, limitar a propagação do fogo e minimizar o risco de um incêndio atingir 
o flashover são elementos-chave na redução dos danos a uma coleção, por combustão, carbonização, água, 
fuligem e todos os outros efeitos de um incêndio. Os equipamentos e sistemas devem não apenas estar 
instalados, mas ser inspecionados regularmente para garantir que estejam funcionando corretamente. 
Além disso, um comitê ativo de segurança contra incêndios composto por funcionários e gerentes é um 
dos elementos-chave na prevenção de incêndios. Esses comitês ajudam a promover a conscientização, 
identificar problemas e propor e garantir que soluções sejam aplicadas para minimizar o risco de incêndio. 
O benefício tangível se traduz em coleções mais bem preservadas para as gerações futuras.
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Apêndice 1: Notas para a Tabela II.

Evitar.CL4b

Exemplos de ocupações perigosas incluem: fábricas de fogos de artifício, instalações de distribuição de propano, 
fábricas de produtos químicos e instalações de armazenamento com grandes quantidades de combustíveis e 
líquidos inflamáveis.

Evitar.CL5a

As ocupações compartilhadas e adjacentes flanqueadas por espaços de museu têm uma separação de fogo com 
capacidade de suportar pelo menos duas horas. O painel anunciador de alarme de incêndio mostra claramente 
qual edifício está sob alarme. Outras ocupações são identificadas separadamente quando sistemas de alarme 
de incêndio compartilhados são fornecidos. Ocupação compartilhada: Cafeterias, butiques, garagens de 
estacionamento e outros coocupantes no mesmo edifício que não respondem ao museu. Ocupação adjacente: 
Outras ocupações vinculadas ao museu (lado a lado ou acima e abaixo) que não respondem ao museu.

Bloquear.CL2a

Edifícios projetados para resistir à propagação do fogo. O acabamento externo pode incluir tijolo, pedra, vidro, 
estuque e folhas de metal ou outro material não combustível. Telhado coberto com alcatrão e cascalho, telhas 
asfálticas, telhas de argila ou outro produto incombustível. As paredes e tetos podem ser moldados em madeira, 
mas cobertos com materiais de baixa classificação de propagação de chamas, como drywall ou gesso. As placas de 
forro não combustíveis são aceitáveis   se projetadas para não levantar durante um incêndio. Isso pode ser obtido, 
instalando clipes de teto.

Bloquear.CL2b

A superfície da parede e do teto normalmente teriam uma camada de drywall resistente ao fogo, certificada pelo 
Underwriters ’Laboratories of Canada - ULC (O Laboratório de Segurança do Canadá, ou ULC é uma organização 
independente de teste, certificação e inspeção de segurança de produtos N.T.), níveis 1 ou 2 (níveis de risco por 
presença de materiais perigosos sensíveis ao fogo N.T.)

Bloquear.CL2c

Escadas usadas para evacuar ocupantes e para facilitar as operações de combate a incêndios são fechadas e 
acabadas com materiais não combustíveis do chão ao teto, entre cada andar, e fornecidas com portas corta-fogo 
listadas em ULC (certificadas pelo ULC N.T.) que bloqueiam a fumaça, calor e gases quentes. Caixas de vidro listadas 
em ULC também são aceitáveis.

http://palimpsest.stanford.edu/waac/wn/wn17/wn17-3/wn17-309.html
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Bloquear.CL3a

As áreas de retenção da exposição são fechadas para salas contíguas com portas, caixilhos e ferragens com 
classificação ULC para 1 hora. As paredes e as superfícies do teto são de materiais não combustíveis, como 
concreto, blocos de alvenaria, drywall, gesso e / ou outro material não combustível.

Bloquear.CL3b

As portas corta-fogo mantidas abertas por conveniência ou por razões operacionais devem ser fornecidas 
com dispositivos de retenção de porta listados no ULC que são liberados automaticamente após um sinal 
de alarme de incêndio ou quando fumaça é detectada. As portas corta-fogo não são mantidas abertas com 
cunhas e / ou outros meios.

Bloquear.CL4a

As partes estruturais do edifício (paredes de suporte de carga, pisos, colunas, vigas e tetos) são de materiais 
não combustíveis aprovados ou combustíveis limitados, como concreto armado, lajes de alvenaria pré-
fabricadas, blocos de alvenaria ou aço, por exemplo. Os acabamentos internos são todos incombustíveis e 
as paredes internas construídas com concreto armado, blocos de alvenaria e / ou pregos de metal.

Bloquear.CL4b

O sistema principal de circulação de ar do prédio é desligado automaticamente quando a fumaça é detectada. 
Amortecedores automáticos de incêndio são fornecidos para fechar seções e evitar a propagação do fogo 
entre salas e / ou pisos.

Bloquear.CL5a

São fornecidos e usados   gabinetes de metal listados pela ULC e / ou aprovados pela Canadian Standards 
Association (Associação de Padronização de Produtos, do Canadá, que fornece testes de certificação de 
produtos N.T.). Possuem uma abertura de ventilação de cada lado, uma na parte superior e outra na parte 
inferior para evitar o acúmulo de gases. Essas aberturas são sempre mantidas desobstruídas e nunca 
bloqueadas. Recipientes dispersores (com aberturas de ventilação) aprovados são fornecidos e utilizados.

Detectar.CL1a

Alarmes de fumaça (operados por bateria e / ou com fio) são fornecidos em áreas públicas, rotas de 
evacuação e em áreas como cozinhas e oficinas. Os detectores de fumaça autônomos operados por bateria 
de 120 VAC (tensão de corrente alternada, e/ou a capacidade de uma bateria N.T.) são testados pressionando 
o botão do detector. Isso é feito mensalmente para garantir que funcionem conforme o esperado.

Detectar.CL1b

Telefone padrão ou telefone celular disponível o tempo todo para chamadas de emergência para o 911 (no 
Brasil, 193 N.T.), o corpo de bombeiros e / ou o departamento de polícia.

Detectar.CL2a

Um sistema de alarme de incêndio listado em ULC e bem conservado composto de acionadores manuais de 
alarme de incêndio, detectores de incêndio (detectores de calor e / ou de fumaça), campainhas de alarme 
de incêndio, bateria reserva e um painel anunciador. O sistema de alarme de incêndio e seus equipamentos 
periféricos (detectores de incêndio, acionadores manuais de alarme de incêndio, dispositivos de retenção 
de porta, campainhas de alarme, etc.) são testados pelo menos uma vez por ano por uma empresa 
profissional. Os registros são mantidos e as deficiências corrigidas.
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Detectar.CL3a

O sistema de alarme de incêndio é monitorado vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana: 
internamente, por um órgão de fiscalização, pelo corpo de bombeiros ou pelo departamento de polícia.

Detectar.CL3b

A detecção automática de fumaça é fornecida em salas de exposição e armazenamento. Os detectores são 
conectados ao sistema de alarme de incêndio.

Detectar.CL4a

Uma linha telefônica é fornecida exclusivamente para o propósito do sistema de alarme de incêndio. A 
fiscalização, o corpo de bombeiros ou a polícia são notificados automaticamente sobre as avarias nesta 
linha. Uma linha supervisionada garante a qualidade da linha notificando a agência de monitoramento 
de alarme de incêndio, o corpo de bombeiros ou a polícia sobre problemas (ou seja, quebras de linha, 
aterramento, curtos-circuitos, adulteração).

Detectar.CL5a

O painel de alarme de incêndio indica claramente quando o incêndio é detectado em um depósito ou sala 
de exposição. O sistema de alarme de incêndio (painel) deve ter uma zona separada para esta finalidade. 
Os incêndios na sala de coleta precisam ser identificados o mais rápido possível. O corpo de bombeiros não 
deve perder tempo procurando a localização deste alarme.

Detectar.CL5b

Guardas treinados estão presentes vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana. Os guardas fazem 
rondas de hora a hora e estão prontos para agir, contendo o fogo, limitando a sua propagação (fechando 
portas, por exemplo) ou ajudando os bombeiros na localização do fogo.

Responder.CL1a

Bombeiros treinados e equipamentos de combate a incêndios estão disponíveis vinte e quatro horas, sete 
dias por semana. Pode ser pessoal de carreira, pessoal auxiliar, voluntários ou uma combinação deles. Os 
voluntários fornecem um nível aceitável de serviço de acordo com a NFPA. Treinamento, equipamento e 
capacidade de cumprir os objetivos do corpo de bombeiros são a chave para o desempenho.

Responder.CL1b

Extintores de incêndio portáteis são instalados em local visível e acessível.

Responder.CL2a

Devem ser fornecidos suprimentos de água, como tanques fixos, e / ou fontes naturais de água, como 
rios e lagos, quando os hidrantes não estiverem disponíveis; e ser facilmente acessível aos bombeiros 24 
horas por dia, 7 dias por semana, durante todo o ano. O prédio provavelmente terá uma perda total se 
o abastecimento de água for inadequado. Os caminhões-pipa podem não ser adequados na maioria dos 
casos.

Responder.CL3a

Os hidrantes instalados de acordo com os padrões aprovados estão dentro de 300 metros (1.000 pés), 
funcionando e acessíveis em todos os momentos.
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Responder.CL3b

Um sistema de tubo vertical deve ser fornecido para cada andar. As conexões das mangueiras devem caber 
nas mangueiras do corpo de bombeiros local. O sistema tem conexões de mangueira de incêndio de 6,35 
cm de diâmetro (2,5”) e está funcionando. Quando as conexões de mangueira ou acoplamentos não estão 
em conformidade, isso complica as operações de combate a incêndios e um tempo precioso é perdido. 
Mangueiras de incêndio privadas normalmente equipadas com sistemas de cano vertical raramente são 
usadas pelo pessoal por falta de treinamento ou medo de causar danos indevidos por água às coleções. 
Essas mangueiras de incêndio geralmente estão em más condições e não são confiáveis. Os bombeiros 
preferem usar as mangueiras do corpo de bombeiros.

Responder.CL4a

Um sistema de supressão de incêndio automático aprovado e bem mantido (à base de água, gasoso ou 
outro) é fornecido e está funcionando. Uma empresa profissional inspeciona anualmente os sistemas 
automáticos de supressão de incêndio. Os registros são mantidos e as deficiências corrigidas. O controle 
de armazenamento de alta carga de material combustível é aplicado a salas de armazenamento de coleta: 
(1) quando tem um tamanho superior a 46,5 m2 (500 ft2); (2) quando armazenar negativos de nitrato de 
celulose não mantidos em armários projetados para esse fim; (3) ao armazenar mais de 23 kg (10 rolos 
padrão) de filme de nitrato de celulose; (4) quando possui sistemas de armazenamento compactos; ou (5) 
ao armazenar coleções preservadas em soluções combustíveis ou inflamáveis   (algumas coleções de história 
natural).

Responder.CL5a

Um sistema de supressão de incêndio automático aprovado e bem mantido (à base de água, gasoso ou 
outro) é fornecido em depósitos e salas de exposição.

Responder.CL6a

Este nível de controle se refere a um sistema automático de sprinklers (tubo úmido, tubo seco, pré-ação, 
névoa de água ou outro). As áreas com coleções podem ser protegidas com um sistema gasoso.

Treinar.CL2a

Alguns funcionários e / ou voluntários são treinados no uso de extintores de incêndio portáteis. O uso adequado 
e ação imediata no momento em que um incêndio é descoberto pode evitar perdas graves na coleção. O 
treinamento deve incluir a teoria, bem como o uso real do equipamento. O treinamento deve incluir a seleção do 
tipo correto de extintor e exercícios práticos. Para minimizar custos, algumas instalações programam treinamento 
prático quando os extintores de incêndio precisam ser reabastecidos (próximos do vencimento da carga N.T.)

Treinar.CL3a

Treinamento prático e teoria profissional sobre extintores de incêndio portáteis são fornecidos aos 
funcionários e / ou voluntários.

Treinar.CL4a

Treinamento de prevenção de incêndio fornecido, por exemplo, no uso seguro de líquidos químicos / 
inflamáveis, aparelhos de chama aberta, como um Queimador de Bunsen (pequeno aquecedor a gás usado 
em laboratórios N.T.), tocha de propano, equipamento de soldagem e outras ferramentas de produção de 
calor.

Treinar.CL4b

A instituição garante que os cursos sejam disponibilizados a cada três anos para funcionários / voluntários 
previamente treinados e para novos funcionários / voluntários.
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Treinar.CL5a

Equipe em número suficiente de membros, treinada em operações de salvamento de coleta de emergência.

Treinar.CL5b

A instituição garante que os cursos sejam disponibilizados anualmente para funcionários / voluntários 
previamente treinados e para novos funcionários / voluntários.

Treinar.CL6a

Exercícios de simulação de desastres envolvendo os departamentos de bombeiros e polícia, prestadores 
de serviços preparados para fornecer bombas de água, armazenamento temporário de coleta, serviços de 
congelamento / secagem, etc. são realizados a cada cinco anos, no mínimo.

Prodecer.CL1a

Os procedimentos de segurança contra incêndio estão em vigor para evitar incêndios de velas, lareiras a 
lenha, fogões a lenha, etc. Isso se aplica principalmente a museus históricos que realizam demonstrações 
de culinária, ferraria e demonstrações de sopro de vidro, para citar alguns. Aplica-se a fogueiras a céu 
aberto, fogões a lenha, velas e lanternas usadas em demonstrações e para recriar o passado. Também se 
aplica a práticas de trabalho usadas em laboratórios e oficinas de conservação.

Proceder.CL1b

As inspeções visuais são realizadas trimestralmente para garantir que os extintores portáteis estejam em 
seus locais designados, visíveis, acessíveis, os selos não rompidos e a pressão esteja na faixa de operação.

Proceder.CL2a

As inspeções e testes necessários são feitos por uma empresa profissional anualmente. As etiquetas são 
anexadas mostrando o nome da empresa e a data das inspeções. Os extintores precisam ser testados e 
recarregados em intervalos específicos, dependendo dos tipos.

Proceder.CL3a

O teste aleatório de detectores de incêndio e acionadores manuais de alarme de incêndio é realizado pelo 
menos uma vez por mês.

Proceder.CL3b

Para um edifício com mais de 40 anos, a fiação principal e os painéis de distribuição do edifício são 
inspecionados quanto a deficiências, contatos soltos, superaquecimento, etc. Aleatoriamente, receptáculos 
duplex, acessórios elétricos, interruptores, etc., são removidos e inspecionados quanto a sinais de desgaste, 
superaquecimento e conexões soltas, por exemplo. As inspeções são registradas e mantidas em arquivo. 
Um eletricista profissional qualificado faz esse trabalho.

Proceder.CL4a

Equipe designada para inspecionar o trabalho e as áreas de exposição / armazenamento para identificar os 
riscos de incêndio. Uma lista de verificação e um sistema de relatórios estão em vigor.

Proceder.CL4b

Um comitê de segurança contra incêndio composto por funcionários e gerência está em vigor pelo menos 
trimestralmente. As atas das reuniões são registradas e as responsabilidades atribuídas. O comitê é 
endossado pela equipe sênior.
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Proceder.CL4c

O Procedimento 3b é seguido independentemente da idade do edifício ou renovações anteriores.

Proceder.CL4d

Os usos temporários das instalações do edifício, como salas de exposição e salas de reuniões, seguem os 
procedimentos de segurança contra incêndio para garantir que não criem riscos de incêndio adicionais. 
Isso inclui: fiação elétrica exposta temporariamente e cabos de extensão inspecionados por um eletricista 
certificado antes da abertura; exposição temporária e materiais de exibição usados   dentro da instalação 
são incombustíveis ou tratados com revestimento retardador de fogo; cozinhar e preparar alimentos são 
supervisionados de perto; os procedimentos são aprovados pela equipe sênior e revisados   anualmente; e 
os procedimentos são mantidos em arquivo e disponíveis para revisão.

Proceder.CL4e

Soldagem com metais aquecidos, soldagem com eletrodos (tradução adaptada N.T.), corte, e outras 
operações de produção de calor são realizadas dentro do prédio somente quando a autoridade responsável 
pelo prédio fornece permissão. As licenças são concedidas se os contratantes seguirem práticas rígidas de 
prevenção de incêndio.

Proceder.CL4f

Um programa de manutenção preventiva predial está em vigor e é conduzido no mínimo uma vez por 
ano. Os principais sistemas mecânicos e elétricos (motores, comutadores, painéis de distribuição, sistemas 
HVAC, etc.) são mantidos em boas condições de operação.

Proceder.CL6a

Mudanças e modificações elétricas inspecionadas por um eletricista assistente.

Proceder.CL6b

Os bombeiros estão familiarizados com as instalações; sabem onde responder durante um alerta de incêndio 
e onde as coleções estão localizadas.
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PESQUISA: SUBSTANTIVO FEMININO

Apresentação

Nesta edição da Revista do Arquivo, a seção Intérpretes do Acervo publica três experiências bem distintas 
de pesquisas nos arquivos, apresentando objetos, metodologias e finalidades distintas, demonstrando 
aspectos da elasticidade funcional dos Arquivos.

Karoline Santana Moreira, assistente social e pedagoga, Katherine Cosby, historiadora e Joyce Abram 
Martirani, comunicadora social. Pesquisadoras cujos inte resses abrangem distintas áreas do conhecimento 
e a busca por dados e contextos que agregam veracidade às suas respectivas linhas de pesquisa, tendo em 
comum a singularidade da presença no (do) Arquivo de São Paulo.

Os caminhos trilhados na busca de cada pesquisadora se encontram no testemunho silencioso dos docu-
mentos textuais e iconográficos sob a guarda e proteção dos arquivos.

Jornadas interessantes e ricas. Vale conferir.

 Intérpretes do Acervo

> A Seção Intérpretes do Acervo foi desenhada para divulgar as pesquisas e o conhecimento produzidos com base 
no acervo do  Arquivo Público do Estado de São Paulo. Nossa proposta é estreitar a relação com os pesquisadores 
que realizam suas investigações na instituição. Afinal, quem são esses pesquisadores? Qual o perfil das suas 
pesquisas? Quais as dificuldades encontradas? E, mais do que isso, quais documentos eles buscam, e sob quais 
perspectivas analisam esses documentos? Sabemos que são inúmeras as abordagens possíveis.
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Graduada em Serviço Social, pela Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS/SP (2008) e Pedagogia, 
pelo Centro Universitário São Camilo - UNICEU (2020), Karoline Santana Moreira é especialista em 
Políticas Públicas e Gestão em Segurança Pública, pela Pontifícia Universidade Católica - PUC-SP (2011) 
e Mestranda e Representante Discente no Programa de Pós-Graduação em Educação: História, Política, 
Sociedade, da PUC-SP. Integrante do Grupo de Pesquisa “História das Instituições e dos Intelectuais da 
Educação Brasileira”, (PUC-SP) desenvolve pesquisas nas áreas de História da Educação, Cultura Escolar, 
Ensino Secundário e Arquitetura Escolar. E-mail de contato: karolsant_x@hotmail.com

 
 

Doutoranda em História pela Universidade da Califórnia, Irvine-USA, seu trabalho dissertativo “Flowers 
Grew Out of the Asphalt” interroga as geografias das mulheres negras na era pós-abolição na cidade 
de São Paulo. A pesquisa que realiza conta com o apoio da bolsa de Fulbright-Hays 2018-2019 e da 
Universidade de São Paulo-USP. Katherine tem como áreas de pesquisas, Estudos Negros, Estudos de 
Gênero, a Diáspora Africana, Geografias Negras, América Latina e Brasil. Atualmente, como bolsista da 
Mellon/ACLS Dissertation Completion Fellowship 2020-2021, está em fase de complementação de sua 
tese e antecipando oportunidades de lecionar nos EUA. E-mail de contato: cosbyk@uci.edu

 
Formada em Comunicação Social, com especialização em Rádio e TV pela FAAP, Joyce Martirani atua no 
mercado de comunicação há 20 anos. Sua trajetória profissional tem início na TV Bandeirantes, emissora 
na qual teve várias experiências em programação infanto-juvenil, passando à TV Cultura onde trabalhou 
na produção de documentários, programas infantis e séries. Posteriormente coordenou o núcleo Seleção 
do Faustão na TV Globo. Sua atuação na internet inicia-se na equipe de criação da Terra TV, na qual realizou 
programas de entrevistas, programas musicais, realities e shows ao vivo. Como produtora experiente em 
produção independente de televisão e internet realizou séries, curtas-metragens e documentários, suas 
pesquisas permeiam áreas como a jurídica, busca de provas para fins de direito e material para compor 
temas de documentários e vídeos, entre outras. Email de contato: joyce@rafilme.tv.

Karoline Santana Moreira

Katherine Cosby

Joyce Abram Martirani

http://karolsant_x@hotmail.com
mailto:cosbyk@uci.edu
http://joyce@rafilme.tv
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Pesquisa nos arquivos: uma corrida de obstáculos e contra o tempo

Arquivo Público do Estado de São Paulo: sempre de braços abertos ao pesquisador

O primeiro contato ocorreu por meio do site do APESP, ocasião em que enviei um e-mail solicitando 
informações acerca dos fundos que tratavam de arquitetura escolar paulista nas décadas de 1950/1960, 
especificamente do Colégio Estadual São Paulo (interesse inicial de pesquisa).

Retornaram-me, informando que existia a possibilidade de identificar fontes no Fundo da Secretaria de 
Educação ou no acervo da Companhia de Obras e Serviços Públicos 
- CPOS (que estão em processo de recolhimento pelo APESP). Em 
abril de 2019, fiz a primeira visita ao APESP objetivando entender 
como funcionava a pesquisa no arquivo. Contudo, ao considerar 
que minha proposta de pesquisa ainda estava sendo ajustada, 
optei por retornar ao arquivo em julho/2019. Meu orientador, 
Professor Dr. Daniel Ferraz Chiozzini (http://lattes.cnpq.
br/5867031148608140) articulou uma reunião com o Sr. Marcelo 
Thadeu Quintanilha – Diretor Técnico II, do Centro de Acervo 
Permanente do APESP, para que fosse possível compartilhar meu 
interesse de pesquisa e conhecer o trabalho desenvolvido pelo 
arquivo, bem como a equipe do Centro de Acervo Permanente 
(CAP). Em seguida, iniciei minhas buscas, com o auxílio dos 
funcionários Márcia e Alexandre, no Fundo Secretaria de Educação, 
especificamente no conjunto denominado “Obras e Serviços”. 

Percebendo a dificuldade em localizar fontes que subsidiassem minha 
pesquisa, a funcionária Márcia intermediou minha ida ao Centro de 
Arquivo Administrativo (CAA) – “arquivo intermediário”,1 para consulta 
aos documentos da Educação que estavam em processo de tratamento 
técnico. A busca nos dois centros perdurou até dezembro de 2019 e só 
não foi retomada em 2020 em virtude da pandemia. Durante todo o 
período em que estive no APESP, seja no Centro de Acervo Permanente 
ou no Centro de Arquivo Administrativo, fui bem recebida pela equipe. 
Os funcionários sempre se mostraram preocupados em auxiliar e 
orientar até mesmo sobre pesquisas em outros arquivos públicos 
em São Paulo, que poderiam abarcar documentações relativas ao 

meu interesse de pesquisa. Também tive a oportunidade de conhecer a equipe da Revista do Arquivo, em 
especial, Marcelo Chaves que intermediou reunião com a Karla Maestrini do Arquivo Histórico Municipal.  

Participei de seminários organizados pela equipe da Revista e tive a oportunidade de entender o papel 
desempenhado pelo APESP no processo de difusão dos fundos e o auxílio que oferecem aos municípios, no 
tocante à guarda documental. 

Em suma, meu primeiro contato com o APESP foi de muito aprendizado e acolhimento ofertado pelos 
funcionários, o que me passou segurança para acreditar que, apesar das dificuldades encontradas, seria 
possível desenvolver uma boa pesquisa!

Localizar e verificar a viabilidade das fontes antes de elaborar proposta de pesquisa
1 Sobre o Centro de Arquivo Administrativo (CAA), ver Prata da Casa da edição nº 8 da Revista do Arquivo: http://www.arquivoestado.sp.gov.br/
revista_do_arquivo/08/prata_da_casa.php#inicio_artigo (N.E)

Karoline Santana Moreira

Foto: Arquivo Pessoal  
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O primeiro contato com os arquivos ocorreu após minha inserção no mestrado, haja vista que nas graduações 
e na especialização desenvolvi pesquisas bibliográficas. Considerando que minha pesquisa é histórica, não 
havia outra maneira de obter fontes sem ir a campo, ou seja, nos arquivos públicos. No decorrer do ano 
de 2019, contatei e realizei buscas em diversos arquivos públicos físicos e digitais, a saber: APESP, Arquivo 
Histórico Municipal, Centro de Memória Mário Covas, Arquivo Intermediário da Prefeitura Municipal de 
São Paulo, Arquivo da Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, Arquivo do Departamento de 
Edificações da Prefeitura Municipal de São Paulo – EDIF, Arquivo da Companhia Paulista de Obras e Serviços 
– CPOS, Arquivo do Instituto de Arquitetos de Brasil – IABsp, Câmara 
Municipal de São Paulo (site), ALESP (site) e Hemeroteca Nacional.

Além dos arquivos supramencionados, também visitei as bibliotecas da 
Faculdade de Arquitetura e da Faculdade de Educação, ambas da USP. 
Dos arquivos contatados e visitados, consegui no APESP e na FAU/USP 
fontes que estão subsidiando minha pesquisa.
 
Conforme mencionado, meu primeiro contato com arquivos e fontes 
históricas ocorreu recentemente. Não me senti perdida, porque fui 
acolhida pela equipe do APESP, que forneceu suporte. Contudo, em 
muitos momentos me sentia frustrada por não localizar as fontes com 
facilidade nos demais arquivos públicos.
A dificuldade em contatar e obter retorno em alguns destes arquivos foi 
um problema no desenvolvimento da pesquisa. Diante da dificuldade 
em localizar fontes capazes de subsidiar o estudo, foi preciso adaptar 
alguns objetivos. 
 
Esse processo foi um pouco assustador, porém, de muito aprendizado, pois me sinto mais confiante e sei 
como proceder em pesquisas futuras. Como exemplo, verificar primeiro a viabilidade das fontes e em quais 
arquivos se encontram, antes de elaborar uma proposta de pesquisa.
 

Trabalhosa arte de garimpo de documentos
 
As temáticas que orientaram minhas pesquisadas no APESP foram: “ensino secundário” e “arquitetura 
escolar”, referentes às décadas de 1940 a 1960. No CAP, realizei buscas no Fundo Secretaria de Educação – 

conjunto Obras e Serviços e não localizei documentos para a minha 
pesquisa. No CAA (Arquivo Intermediário) pesquiso no mesmo 
Fundo, mas ainda não conclui as buscas. Nesse Fundo, que está 
em processo de avaliação documental,2 contudo, localizei dois 
documentos que serão utilizados na pesquisa:

•	 SÃO PAULO (Estado). Ofício nº 900 do governador 
Jânio Quadros para a Prefeitura de São Paulo. [Solicita 
entendimento com o Executivo Estadual, com referência 
ao Convênio de Ensino firmado entre Estado e 
Município]. São Paulo: Secretaria de Estado dos Negócios 
da Educação, [195-]. 

•	 SÃO PAULO (Estado). Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo. Requerimento nº 799/55, de 9 de julho de 1955. 

[Solicita ao Poder Executivo esclarecimentos acerca da situação dos prédios escolares]. São Paulo: 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 1955. 

 
OBS: Os respectivos documentos não estão seriados. Para a pesquisa, descrevi os documentos dessa 
maneira.

2 Avaliação: na arquivologia, a avaliação é o processo de identificação e análise dos documentos de arquivo visando estipulação de prazos de 
guarda e destinação, que poderá ser a eliminação ou preservação (N.E). 

Foto: Arquivo Pessoal  
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Frustração do encontro com o que não está acessível
 
Não obstante haver legislação de acesso à informação (Lei n°12.527/2011 e o seu Decreto de regulamentação, 
n°7.724/2012), muitos arquivos ainda não se encontram adaptados ao modelo de gestão documental e, 
em muitos casos, alguns arquivos não autorizam o acesso aos documentos, ou não conseguem repassar 
informações concretas acerca das fontes existentes. 
 
Vários fatores podem justificar essa situação, dentre elas, a falta de um sistema integrado ou de profissionais 
habilitados para informar acerca das fontes, bem como, a falta de transparência pública dos documentos. 

A transparência a que me refiro diz respeito à divulgação atualizada dos 
documentos que podem ser apresentados aos consulentes por meio de 
sites ou de um guia interinstitucional.

No âmbito da arquivística, ao considerar que a organização das fontes 
segue um direcionamento positivista, a principal dificuldade encontrada 
pelos historiadores refere-se ao desmembramento de fontes. Um 
exemplo dessa situação ocorre no Arquivo Histórico Municipal, onde é 
possível identificar a matriz de projetos arquitetônicos sem memorial 
descritivo ou nos demais processos referentes a determinada construção.

No caso dos arquivos que se encontram em processo de transição, 
torna-se inacessível o contato aos documentos e, em alguns casos, não 
existe mensuração de tempo para liberação do acesso ao público. A 
documentação da Companhia de Obras e Serviços - CPOS, por exemplo, relevante para o entendimento 
dos processos de planejamento e execução de edifícios escolares e demais obras públicas, encontra-se em 
processo de recolhimento para o Arquivo do Estado, portanto, apesar da relevância documental existente, 
não é possível, neste momento, acessar o acervo. Em outras ocasiões, como no Centro de Arquivo 
Administrativo, do Arquivo do Estado, apesar da acessibilidade ao Fundo da Educação, datadas de 1940 
a 1970, os documentos encontram-se em processo de análise e tratamento. Este fundo é composto por 
aproximadamente 29 (vinte e nove) mil caixas e não apresenta previsão de término e recolhimento das 
fontes para o Arquivo Permanente do APESP.

Isto posto, estabelecer, por parte do pesquisador, um critério para identificar as fontes é inviável, por não 
existir, no momento, organização serial dos documentos, tornando difícil a localização dos respectivos 
documentos em buscas futuras por parte de outros pesquisadores. Frente às dificuldades apresentadas, a 
pesquisa sofreu alterações quanto aos objetivos.

Sugestão: A expansão da rede de Ensino paulista no período de 1940 a 1963

A pesquisa tem como objetivo identificar e examinar o processo de 
expansão da rede física do ensino secundário (ginásios e colégios), 
no Estado de São Paulo, no período de 1940 a 1963. A expansão será 
analisada de duas maneiras: quantitativa (criação, por lei, de escolas 
secundárias x prédios escolares construídos efetivamente) e qualitativa 
(arquitetura escolar: elementos técnicos e educacionais que foram 
considerados para se projetar as escolas).

As principais perguntas que guiaram minha pesquisa: Qual legislação 
regulamentou o processo de construção das escolas secundárias no 
Estado de São Paulo no período de 1940 a 1963? Quais investimentos 
públicos foram destinados para a construção de novas escolas? As 
escolas construídas foram suficientes para atender a quantidade 
crescente de alunos em idade escolar? Quais elementos técnicos e 
educacionais foram considerados nos projetos arquitetônicos das 
escolas secundárias? 

Foto: Arquivo Pessoal  
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As fontes investigadas consistem na legislação e documentação associadas aos acordos firmados entre 
Estado e municípios, para investimentos na área educacional, incluindo a construção e reformas de prédios 
escolares, conhecidos como Convênios Escolares. Também será examinado o Fundo Estadual de Construções 
Escolares, previsto pelo Plano de Ação do Governo do Estado para o período entre 1959 a 1963.

No caso do APESP, os documentos identificados no Centro Administrativo auxiliaram o entendimento dos 
convênios escolares firmados pelo governo do Estado e os municípios. As fontes identificadas no APESP, 
juntamente com a legislação obtida na Câmara Municipal de São Paulo e na Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo (ALESP), possibilitaram chegar aos resultados parciais: observa-se a predominância de 
investimento do governo para o ensino primário, principalmente nas décadas de 1940 e 1950. Somente no 
início da década de 1960 são observados, por parte do poder público estadual, estudos mais detalhados da 
situação da rede física do ensino secundário e uma atuação para amenizar o déficit de unidades escolares, 
especialmente por meio do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo. Quanto à arquitetura, as revistas 
identificadas na FAU-USP subsidiarão o entendimento acerca dos elementos técnicos e educacionais que 
foram adotados para projetar as novas unidades escolares. As revistas estão sob análise, portanto, não há 
resultados apresentados no momento relacionados à arquitetura das escolas secundárias.

 
Conhecer o trabalho dos arquivistas ajuda o historiador/pesquisador

Minhas pesquisas ainda estão em andamento e a dissertação está em fase de elaboração. Devido à 
pandemia, os congressos foram adiados, portanto, os resumos e textos finais que escrevi, que estarão nos 
anais, não podem ser compartilhados. 

Mas, a aprendizagem nunca para. Uma experiência interessante ocorreu quando tive a oportunidade de 
pesquisar no Centro de Arquivo Administrativo e acessar os documentos que ainda estavam em processo de 
análise. Aprendi como os documentos são separados (guarda permanente e atividade-fim) e a importância 
da tabela de temporalidade. Acompanhei o trabalho dos arquivistas e tive a oportunidade de manusear 
documentos que não tinham sido tratados. Conhecer o trabalho dos arquivistas ajuda o historiador/
pesquisador a compreender a lógica de separação documental. Acessar o Fundo referente à Educação, 
das décadas de 1940 a 1970, no Centro de Arquivo Administrativo, permite muitas ideias para pesquisas 
futuras, haja vista que ainda são documentos “inéditos”.

 
Arquivos: lugares de gestão, preservação e divulgação de patrimônio documental

Os arquivos são fundamentais na conservação, proteção e acesso ao 
patrimônio documental de diversas instituições de caráter público 
e privado. Por meio da gestão documental, os arquivos ofertam 
referências, informações e são fontes de pesquisas científicas 
essenciais para a administração, a cultura e o desenvolvimento 
científico, além de preservarem a história e a memória da sociedade.

 
Dicas para um início de investigação científica

•	 Ter clareza do que se pretende pesquisar.
•	 Mapear e visitar os arquivos que podem abarcar fontes 

relacionadas ao interesse de estudo.
•	 Estabelecer tempo para analisar as fontes, com base na 

quantidade de documentos em cada conjunto do fundo 
pesquisado.

•	 Estabelecer uma boa relação com os profissionais dos 
arquivos.

•	 Ao término da pesquisa, fornecer um feedback acerca da 
sua pesquisa (se possível, deixar uma cópia do seu trabalho).

Foto: Arquivo Pessoal  
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Mulheres Negras em São Paulo, 1912-1930 

Vencendo o primeiro obstáculo: dificuldades de comunicação

A primeira vez que fui ao APESP, estava em meu segundo ano de doutorado, como bolsista do Consórcio 
de Estudos Negros da Universidade da Califórnia, em 2017. Cheguei aos arquivos sem habilidade para 
apresentar minhas ideias em língua portuguesa, mas, mesmo assim, os 
arquivistas fizeram de tudo para me apoiar. Como estrangeira, é ainda mais 
imprevisível o que você vai encontrar nos documentos de um arquivo. Eu 
passei algumas semanas lendo os documentos, até que achei os boletins 
médico-legais1  que utilizo em minha tese.

Presença da mulher nas geografias negras de São Paulo
 
Minha pesquisa examina geografias negras e geografia negra na era pós-abolição em São Paulo. O Catálogo 
de Boletins de Ocorrências do Posto Médico da Assistência Policial (1911-1940) contém informação 
geográfica que possibilita minha pesquisa. Interrogo o que geografias negras significam ou por que são 
significantes para a cidade de São Paulo.

Como pesquisadora afro-americana, surpreendeu-me achar norte-americanos e outras migrantes negras 
nos boletins dos anos 1920, o que me faz lembrar que pessoas sempre estão se movimentando e que o 
Brasil tem significante história de receber afro-americanos. Enquanto eu estou escrevendo e estudando 
história, percebo que sou parte dessa longa história também.

Paciência e sensibilidade para entender sutilezas e diferenças

Como pesquisadora da diáspora Africana, temos que ser pacientes. Nem 
sempre os documentos que pertencem às vidas das pessoas negras vão 
aparecer na sua frente ou você vai reconhecer que, aqueles documentos 
presentes no arquivo, são sobre pessoas negras. O assunto de raça é bem 
mais sutil em português do que é, às vezes, no caso dos Estados Unidos na era 
pós-abolição. Durante meu tempo no arquivo, fiz uso de meu treinamento em 

Estudos de Feminismo Negro da Universidade da Califórnia e li uma variedade de documentos do final do 
século dezenove ao início do século vinte.   
 
Visitei o APESP no recesso de verão (inverno para o Brasil) de 2019, então, meu tempo de pesquisa era 
limitado. Sou muito grata pelo fato de o APESP fornecer tantos recursos online, bem como no atendimento 
presencial, sobre o conteúdo de tantos documentos que me guiaram e facilitaram minhas pesquisas e a 
habilidade de achar tudo que precisava.
 

Heranças históricas e percepção dos impactos nos registros documentais

Depois da minha visita ao arquivo em 2017, voltei no ano seguinte para passar um ano de pesquisa no 
Brasil, beneficiada pela bolsa Fulbright-Hays. Já sabia que ia utilizar os boletins no Catálogo de Boletins 

1 Trata-se da série Boletins de Ocorrências do Posto Médico da Assistência Policial (1911-1940), do Fundo Secretaria de Segurança Pública.  

Katherine Cosby
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de Ocorrências do Posto Médico da Assistência Policial (1911-1940), mas continuei a procurar evidências 
das pessoas negras em São Paulo para fortalecer minha pesquisa. Eu acessei vários documentos da 
época da Primeira República em São Paulo, incluindo requerimentos e contabilidade da renda pública 
da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo; mapas da cidade; e Autos Crimes de São Paulo. 
 
Nos anos de pós-abolição, o Estado parou de anotar raça nos documentos oficiais. Isso é um grande 
desafio para pesquisadores das pessoas negras no Brasil e na América 
Latina em geral. Entretanto, os médicos e os documentos médicos 
continuavam a indicar raça no início de século XX. Para a minha pesquisa 
sobre as mulheres negras na capital de São Paulo, não me serviu pensar 
linearmente quais documentos poderiam conter informação sobre 
pessoas negras. A herança de escravidão nas Américas impacta como e 
onde os pesquisadores acham arquivos das pessoas negras.

Estratégias para pesquisa nos arquivos

O essencial para minha pesquisa foi não presumir o que ia achar no arquivo.  Tentei ler os documentos 
como se as informações ali fossem uma completa novidade. No meu caso, foi importante a consulta nos 
livros publicados pelo arquivo e também livros escritos por funcionários do arquivo, como fiz durante minha 
pesquisa no APESP. Os livros “Os cortiços de Santa Ifigênia: sanitarismo e urbanização (1893)” organizada 
por Simone Lucena Cordeiro,2  “A Civilização do Delegado: modernidade, polícia e sociedade em São Paulo 
nas primeiras décadas da República, 1889-1930,” por Marcelo Thadeu Quintanilha Martins,3  e “Perus 
dos Operários na Construção de São Paulo (1925-1945)”, por Marcelo Antônio Chaves,4  ajudaram-me a 
aprofundar meus conhecimentos sobre a história de São Paulo. E, finalmente, consulte os arquivistas e os 
bibliotecários no começo de uma pesquisa, porque eles sempre sabem algo que você não sabe.

 
Expectativas para 2020

Os boletins consultados no APESP contribuíram com a metodologia e 
o entendimento de territórios e geografias em São Paulo e englobam, 
pelo menos, a metade das minhas fontes primárias. Estou finalizando 
minha tese, Flowers Grew Out of the Asphalt: Black Women’s Territories 
in São Paulo, 1871-1930. Pretendo ainda nesse ano editar e publicar um 
livro em inglês e gostaria que fosse traduzido para o português, para ser 
acessível aos lusófonos.

Aprendendo nos Arquivos e com os silêncios da história

É difícil entender para onde você vai sem entender o passado. Todo ser humano tem uma história, 
ancestralidade e algo para oferecer ao mundo. E é pouco provável que historiadores e pensadores possam 
capturar a totalidade da humanidade. Os arquivos são um bom começo para examinar as maneiras de ser 
humano e as histórias que nós recitamos sobre o passado importam, porque indicam o que é possível para 
a humanidade no presente e no futuro.
 
O livro “Silenciando o Passado: poder e a produção da história”, de Michel-Rolph Trouillot,5  transformou 
minha perspectiva sobre arquivo e memória histórica e social. Ele argumenta, entre outras intervenções 
significantes, que sempre há silêncios em toda história. Para cada história tem outra história, acontecendo 
simultaneamente, não contada. Os documentos nos arquivos têm a potencialidade de revelar uma história 
e perspectivas diferentes dessa história.  
2  CORDEIRO, Simone Lucena (org). Os cortiços de Santa Ifigênia: sanitarismo e urbanização (1893). São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São 
Paulo / Arquivo Público do Estado de São Paulo, 2010.
3  MARTINS, Marcelo Thadeu Quintanilha. A civilização do delegado. Modernidade, polícia e sociedade em São Paulo nas primeiras décadas da 
República, 1889-1930. Alameda Editorial, São Paulo, São Paulo, 2015.
4  CHAVES, Marcelo Antonio. Perus dos operários na construção de São Paulo (1925-1945), Paco Editorial, São Paulo, 2012.
5  TROUILLOT, Michel-Rolph. Silenciando o passado: poder e a produção da história. Tradução de Sebastião Nascimento. Curitiba: Huya, 2016.
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Uso do acervo do Apesp como suporte para a produção de séries

Fui ao Apesp pela primeira vez para realizar pesquisa sobre personagens que comporiam a série nacional 
“Investigadores da História”, produzido pela BIOMA Produções, para o canal History Channel. Foi uma 
ótima experiência e lá eu fui muito bem recebida. Logo que cheguei à sala de pesquisa, um funcionário me 
mostrou como funcionava o sistema. Minha pesquisa estava vinculada ao arquivo do DEOPS,1  me indicaram 
o responsável que havia digitalizado todo o material, com quem fui conversar e ele me abriu o acervo e 
juntos fizemos a pesquisa. Meu foco eram os personagens Carlos Marighela, Vladimir Herzog e Luiz José da 
Cunha, também conhecido como Comandante Crioulo.

A pesquisa documental sobre o Vladimir Herzog rendeu a 
produção da série, que contou também com o trabalho de 
peritos criminais que agregam ao projeto base para reconstruir 
em estúdio o suposto suicídio de Herzog.

A maior dificuldade foi em relação ao Comandante Crioulo, pois 
sobre ele, minha pesquisa não encontrou nenhum material 
relevante no sentido que a produção buscava.

O trabalho que realizei faz parte das pesquisas sobre as mortes no 
período da Ditadura Militar, para dar subsídios e provas a serem 
utilizados na série nacional “Investigadores da História”, do canal History. 

No APESP encontrei um acervo que inclui laudos de medicina legal, perícias criminais; fichas, prontuários e 
dossiês sobre pessoas, partidos e movimentos sociais, gerados pela polícia paulista durante o regime militar. 
Documentos esses que permitiram aos produtores e seus peritos mostrar com realidade e fundamento o 
que desejavam.

Além disso, o Arquivo do Estado nos abriu suas portas para gravações in loco, o que rendeu belas imagens 
para a produção do documentário.

O fruto da pesquisa realizada no Arquivo do DEOPS pode ser conferido nos episódios da série nacional 
“Investigadores da História”2  veiculado pelo History Channel.

 
Extrema importância da preservação dos arquivos

Como produtora de documentários, considero de extrema importância a preservação dos arquivos, pois 
eles permitem que as produtoras tenham acesso a materiais que dão embasamento para seus trabalhos 
documentais, como no caso da produção que fiz posteriormente: o documentário de Mauricio de Sousa.

Para fazer uma pesquisa em arquivos considero que o ideal é iniciar com uma busca digital e depois ir ao 
arquivo escolhido e realizar a busca presencialmente.

1  Departamento Estadual de Ordem Política e Social (DEOPS), cujo Fundo se encontra no Arquivo Público do Estado de São Paulo (Apesp) [N.E.].
2  Para ver os vídeos sobe Vladimir Herzog e Carlos Marighela: https://www.facebook.com/investigadoresdahistoria/

Joyce Abram Martirani 
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ENTREVISTA COM PROFISSIONAIS DO CENTRO DE PRESERVAÇÃO, 
RESPONSÁVEIS PELO GERENCIAMENTO DE RISCOS

Apresentação

A seção Prata da Casa desta edição põe em relevo as ações de gerenciamento de riscos praticadas no 
Arquivo Público do Estado de São Paulo (Apesp) e um pouco do processo de implementação desta im-
portante ferramenta de uma política de preservação de acervos. Vamos compartilhar as dificuldades, 
conquistas já alcançadas e os desafios nos quais ainda estamos trabalhando.

Atividades de conservação e monitoramento do acervo seguem em crescente histórica. No entanto, é ine-
gável que, desde 2012, quando se inaugurou o novo prédio, chamado de “Anexo”, essas ações se intensi-
ficaram, de forma relativamente articulada. Junto com a nova edificação, o APESP conquistou importante 
melhoria em sua infraestrutura. Depósitos climatizados, sem tubulação hidráulica nas áreas de acervo, sis-
tema contra incêndio, sistema de monitoramento de temperatura e umidade, câmeras de segurança, entre 
outros. Por outro lado, a ampliação dos depósitos logo se traduziu em ampliação do acervo! Em 2013 é feita 
a incorporação física dos documentos do gigante Arquivo Intermediário, transferido de prédio localizado no 
bairro da Mooca.

Ou seja, a nova dimensão e complexidade do acervo, acompanhadas de ampliação inaudita do quadro de 
funcionários provenientes, principalmente, do concurso de 2010, impuseram um novo posicionamento insti-
tucional em relação às ações de prevenção de riscos de acidentes e ocorrências com o rico acervo do Apesp.

                          

                    

 
 
Nesse sentido, tendo em vista o importante tema abordado pelo dossiê temático desta edição nº 11, sobre 
perda de patrimônio e de informação, a editoria da Revista não perderia essa oportunidade de entrevistar 
os agentes mais diretamente ligados à luta preventiva pela manutenção da segurança do acervo do Apesp. 

Milton Vedoato, Ivana Marina Mathias e Norma Cassares, do Centro de Preservação do Apesp, além da 
Diretora do Departamento de Preservação e Difusão do Acervo, Camila Brandi, nos deram a honra da 
concessão de seus depoimentos que propiciam suporte a esta matéria. Não percam nenhum detalhe.

 Prata da Casa

Foto: Núcleo de Comunicação/Apesp

Imagem aérea de prédios do complexo do Arquivo Público do Estado de São Paulo, 2018
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Diretor do Centro de Preservação do Apesp.
Formado em História pela Universidade de São Paulo (USP), especialista em Conservação de Acervos pelo 
SENAI-ABER “Escola Senai Theobaldo De Nigris”, com experiência na área de Preservação do Patrimônio 
Cultural, atuando nas seguintes áreas: conservação e restauração de acervos em suporte de papel, preservação 
e conservação preventiva, além de docência na área, antes de ingressar no Apesp, em 2020.

Milton Ricardo Vedoato 

Integrante do Corpo Técnico do Centro de Preservação do Apesp.
Formada em Comunicação Social (ESPM) e Direito (UniFMU); e pós-graduada em Gestão Ambiental (SENAC) e 
em Educação Ambiental (SENAC). Concursada, ingressou no cargo de Executivo Público na Secretaria de Estado 
da Cultura, onde atuou no Grupo de Infraestrutura de Museus, da Unidade de Preservação do Patrimônio 
Museológico. No Arquivo Público do Estado desde 2011, integra atualmente o Corpo Técnico do Centro de 
Preservação e atua no Grupo de Gerenciamento de  Riscos desde 2014, nos Subgrupos de Apoio e de Pragas.

Ivana Marina Mathias 

Diretora do Núcleo de Conservação do Apesp.
Tem ampla experiência profissional nas áreas de Preservação e Restauro de acervos bibliográficos.
1963 – 1966: Curso técnico/profissionalizante em Técnico de Química Industrial. Ateneu Mogiano Escola Técnica 
de Química Industrial, AM, Brasil. Foto: Arquivo Pessoal
1995 – 1996: Especialização em Internship Paper Conservation Office. Library of Congress - Washington D.C. - 
EUA, LOC, Estados Unidos. Título: Conservação e Restauro de acervos em papel. Orientador: Doris Hamburg.
2000 – 2002: Graduação em Letras. Centro Universitário Assunção, UNIFAI, Brasil.
Currículo Lattes: http://.cnpq.br/01736742994533

Norma Cianflone Cassares

Diretora Técnica do Departamento de Preservação e Difusão do Acervo do Apesp.
Desde 2002 no Arquivo, atuou durante 14 anos no Centro de Assistência aos Municípios/DGSAESP, desde sua 
implantação.

Camila Brandi

http://.cnpq.br/01736742994533
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O que é Gerenciamento de Riscos

Em poucas e expressivas palavras, Milton Vedoato define o Gerenciamento 
de Riscos como a “arte de estabelecer prioridades”. Segundo ele, “Tendo em 
vista que, no grande entendimento do termo, ele seria algo bem próximo da 
forma como planejamos, organizamos e agimos contra algo que é apenas 
uma probabilidade, mas que se negligenciada pode trazer prejuízos e danos 
irreparáveis aos acervos”. 

Neste sentido “planejamento, organização, ação e prevenção são palavras-chave do gerenciamento de 
riscos”.

Destaca-se que os riscos não se restringem às catástrofes ou desastres. Compreendem sim estes, mas 
também os contínuos processos de degradação dos suportes, muitos naturais, decorrente da ação do 
tempo e manuseio, e outros provocados por pequenos danos, ações equivocadas, agentes biológicos e 
pequenas falhas ou negligências.  São muitos os fatores de riscos! A literatura da área de preservação de 
patrimônio cultural aponta 10 agentes de deterioração.

Neste sentido, Norma Cassares destaca outro importante elemento do gerenciamento, a definição de Grupo 
de Gerenciamento de Riscos, formado por membros de uma Instituição detentora de acervos históricos e 
culturais, devidamente capacitados e treinados para identificar os 10 fatores de riscos, que podem colocar 
em risco a conservação dos documentos sob a sua guarda. 

Conforme os manuais de gestão de riscos para preservação de patrimônio cultural destacamos a seguir os 
10 agentes de deterioração citados por Norma Cassares 1

10 AGENTES DE DETERIORAÇÃO DE ACERVOS CULTURAIS

AGENTE DESCRIÇÃO             ORIGENS FREQUENTES

 
Forças físicas

Ações físicas que incidem sobre os 
documentos

Manuseio durante tratamento, consulta e/ou transporte; 
armazenamento e transporte inadequados; exposições; 
superlotação; tráfego de veículos (vibrações), ventanias, 
terremotos, deslizamentos de terra etc.

 
Ações criminosas

Furto oportunista, furto 
premeditado, roubo armado, 
vandalismo etc.

Motivação financeira, ideológica, religiosa ou 
psicopatológica.

 
Fogo

 
Combustão total ou parcial, 
deformações e colapso pela ação do 
calor, deposição de fuligem etc.

Relâmpagos, incêndios florestais, vazamentos de gás, 
falhas em instalações ou equipamentos elétricos, 
negligência no tocante ao consumo de cigarro, uso de 
velas, balões juninos e fogos de artifício, obras de reforma 
ou manutenção no edifício utilizando chama exposta ou 
fontes de calor (maçaricos, soldas etc.), incêndio criminoso 
etc.

 
Água

 
Incidência de água no acervo. 

Tsunami, enchentes, chuvas, lençol freático, vazamentos 
em tubulações do sistema hidráulico do edifício, 
procedimentos de limpeza inadequados, ações de 
combate a incêndios etc.

 
Pragas

Infestação por insetos (brocas, 
traças, cupins etc.), roedores, aves, 
morcegos, fungos etc.

Proximidade de fauna local; fontes de nutrientes e 
materiais adequados à formação de ninhos ou postura de 
ovos de pragas nocivas que funcionam como atrativos.

 
 

Agentes poluentes

 
Incidência de materiais nocivos ao 
acervo documental.

Proximidade de indústrias, circulação de veículos, obras 
de reforma ou construção civil, visitantes, materiais de 
armazenamento ou exposição inadequados que emitem 
gases nocivos, introdução de materiais incompatíveis 
devido a intervenções inadequadas de conservação-
restauração etc.

1 Extraído e adaptado do Guia de Gestão de Riscos para o Patrimônio Museológico, do ICCROM (International Centre for the Study of the Preser-
vation and Restoration of Cultural Property) e do Governo Canadense, Instituto Canadense de Conservação (CCI), tal como publicado originalmen-
te em http://www.iccrom.org/publication/guide-risk-management-english-version, 2016. 

http://www.iccrom.org/publication/guide-risk-management-english-version, 2016.
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10 AGENTES DE DETERIORAÇÃO DE ACERVOS CULTURAIS

AGENTE  ORIGENS FREQUENTES

Luz e radiação ultravioleta 
(UV)

Exposição do acervo documental à 
luz

Exposição à luz natural (Sol) e lâmpadas elétricas.

 
Temperatura inadequada

Temperatura demasiado alta, 
demasiado baixa ou variações 
excessivas

Clima local, radiação solar, lâmpadas incandescentes, 
equipamentos (aquecedores, climatizadores de ar 
indevidamente utilizados) etc.

 
Umidade relativa 

inadequada

Umidade do ar demasiado alta, 
demasiado baixa ou variações 
excessivas

Clima local, lençol freático, uso inadequado ou falhas 
em equipamentos de ar condicionado, microclimas 
devido à falta de ventilação/circulação do ar, embalagens 
inadequadas etc.

Dissociação

Extravio de documentos; 
desconfiguração de documentos 
compostos; descontextualização de 
documentos; perda de informação 
sobre o acervo; comprometimento 
do acesso intelectual do público ao 
acervo etc.

Negligência em relação aos princípios de proveniência e 
de organicidade dos documentos quando da organização 
e gestão documental; abandono de acervo documental; 
sistemas de gestão de documentos e instrumentos de 
pesquisa sem ordenamento arquivístico; desorganização 
original dos documentos em decorrência de uso para 
pesquisa, de exposições e de transporte; obsolescência 
de hardware ou software utilizados para armazenar e 
acessar dados e informações sobre o acervo; condições 
inadequadas de armazenamento do acervo; ações 
delituosas etc.

Tão necessário quanto desafiador

34.645 metros lineares de acervo a serem preservados! Eis a atual dimensão de nossa tarefa! 

Desenvolver uma política de gerenciamento de riscos em uma Instituição como o APESP é uma necessidade 
urgente e inadiável. As instituições são responsáveis jurídica e criminalmente pela guarda permanente de 
seus acervos, observando boas práticas de conservação para o acesso do público. Para tanto precisamos 
conhecer, saber reconhecer, identificar, monitorar, prevenir e atuar contra os 10 agentes de deterioração!

Para Norma Cassares, no caso do Apesp, a complexidade está, justamente, no tamanho do acervo e em 
sua diversidade, que inclui documentos textuais, fotografias, mapas, ilustrações, jor nais, revistas e livros, 
acumulados desde 1892, e que não param de entrar.

Além do volume de documentos recolhidos continuadamente, há o desafio de mantê-los nas con dições 
de guarda recomendadas para não permitir perda do documento e consequentemente da informação 
nele registrada. Os acervos recolhidos, conforme a sua natureza, vão para depósitos em áreas de guarda 
distintas, por se tratar de diferentes edificações, com acervos e ocupações peculiares.

Por esses motivos, preservar esse acervo em três espaços de guarda com características distintas no que diz 
respeito às condições de armazenagem, com condições ambientais variáveis por falta de sistema para tal, 
dificulta os monitoramentos dos fatores de riscos que se instalam nesses espaços. Essa diversidade exige 
muito dos profissionais que manejam o acervo e um gerenciamento de risco adequado é uma ferramenta 
essencial para a efetividade dos trabalhos, complementa Cassares.

Já o colega Milton Vedoato acentua o papel crucial dos funcionários: Da forma como vejo o gerenciamento 
de riscos, sua importância ultrapassa o controle dos agentes de degradação, que por si só já seria fantástico, 
e caminha no sentido de uma revisão do modo como as pessoas compreendem o seu trabalho e enxergam 
suas responsabilidades, fortalecendo a instituição internamente por meio da formação de grupos de tra-

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

Fonte: Adaptado pela equipe de editoria da Revista do Arquivo para situação dos arquivos, a partir do Guia de 
Gestão de Riscos para o Patrimônio Museológico ICCROM.
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balho e com a participação de membros de diversas áreas dentro do APESP. Enfim, aplicar gerenciamento 
permite ampliar o diálogo e o trabalho em equipe na instituição.

Milton Vedoato lembra que uma instituição do porte do Apesp necessita de ferramentas como o geren-
ciamento de riscos para definir suas prioridades e estruturar um planejamento estratégico frente aos seus 
problemas com mais clareza e objetividade. Para Vedoato, a possibilidade de participação de várias pessoas 
(não necessariamente apenas da área de conservação) em seu desenvolvimento, traz distintos olhares para 
os problemas existentes, como coloca José Luiz Pedersoli, o que enriquece e muito a percepção dos riscos 
presentes na instituição.

Para Vedoato, a possibilidade de participação de várias pessoas (não necessariamente apenas da área de 
conservação) em seu desenvolvimento, traz distintos olhares para os problemas existentes, como coloca 
José Luiz Pedersoli, o que enriquece e muito a percepção dos riscos presentes na instituição.

 
Breve histórico sobre a formação da Equipe de Gerenciamento de Riscos no Apesp
 
A primeira formação de um grupo de Gerenciamento de Riscos no Arquivo Público do Estado aconteceu em 
2010, durante a construção do novo edifício. Segundo Norma Cassares, um grupo pequeno, composto, na 
sua maioria, por diretores, reuniu-se para colocar em prática as lições aprendidas a partir do curso intitu-
lado “Gerenciamento de Riscos para o Patrimônio Cultural”, ministrado aos funcionários da instituição pelo 
especialista José Luiz Pedersoli22, profundo conhecedor do assunto no país. Com o conhecimento adquirido, 
esse pequeno grupo pôde estabelecer o contexto; identificar, analisar e avaliar os riscos; e se concentrar 
no tratamento dos seguintes riscos, que na época foram considerados em ordem de periculosidade: fogo, 
forças físicas, ações criminosas e dissociação.

 
Durante os anos de 2010 e 2011, houve um grande aporte no quadro de funcionários da Instituição, com a rea-
lização de concurso público para preenchimento de cargos de Executivo Público e a chegada de Oficiais Adminis-
trativos. Por outro lado, com o término da construção e inauguração de uma nova edificação, no ano de 2012, o 
Arquivo Público passou a contar com uma nova realidade tanto na sua estrutura física quanto na de pessoal. Esses 
fatores propiciaram a formação de um novo grupo, com novas pessoas e, desta vez, dirigido ao enfrentamento do 
risco de fogo. “Este grupo contava com sala e computadores próprios para o desenvolvimento das atividades. O 
trabalho desse grupo ajudou a instituição a alcançar a conformidade legal na área de equipamentos contra incên-
dio e na contratação de empresa terceirizada de bombeiro civil”, confirma Cassares.

2 Veja a entrevista com Pedersoli na Seção Introdução ao Dossiê, nesta edição. 

Foto: Centro de Preservação/Apesp

Luiz Pedersoli ministra curso a funcionários do Apesp, em junho de 2009
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No ano de 2014, foi montado um terceiro grupo de Gerenciamento de Riscos ao Acervo sob um novo enfo-
que: era hora de abordar integralmente todos os 10 fatores de risco. Para Cassares, a forma de constituição 
desse grupo também foi inovadora, pois foram convidados todos os colaboradores interessados em participar, 
a partir de uma ampla divulgação por meio de palestras sobre o que é e qual a importância do Gerenciamen-
to de Riscos numa Instituição de Arquivo. Ainda segundo a conservadora do Apesp, este foi o maior e mais 
longevo grupo formado, contando com, no mínimo, 32 participantes, de todos os setores do Arquivo Público. 

 
Desenvolver cultura e diretrizes voltadas para a prevenção dos riscos

Em momento considerado por Norma Cassares como “a fase mais atuante do Grupo de Gerenciamento de 
Riscos”, diversas ações foram desenvolvidas, com vistas tanto à mitigação dos riscos, como difusão de uma cul-
tura voltada para o gerenciamento de riscos em todas as instâncias da instituição. A servidora Ivana Mathias, 
do Corpo Técnico do Centro de Preservação do Apesp, elenca as seguintes ações desenvolvidas:

•	 Realização de vistorias minuciosas, do chão ao teto, do subsolo ao telhado, em todos os ambientes, 
nas três edificações do Arquivo Público, com vista à identificação de fatores de risco.

•	 Confecção de relatórios detalhados, com registros fotográficos, gráficos e plantas para auxiliar a 
tomada de decisão da alta direção e acompanhamento da segurança do acervo.

•	 Realização de campanhas e palestras com vistas à informação e conscientização de todos os cola-
boradores da instituição e dos órgãos que compartilham a edificação, sobre os riscos ao acervo e 
conservação preventiva.

•	 Edição da Portaria UAPE-01/15, de 17 de janeiro de 2015, que cria o Grupo de Trabalho de 
Gerenciamento de Riscos do Arquivo Púbico do Estado.

•	 Edição da Portaria Conjunta UAPESP/ CGA/ OGE-1, de 29 de junho de 2017, que dispõe sobre a 
vedação de entrada e consumo de alimentos nas dependências do Arquivo Público.

•	 Alteração do layout físico, instalação de equipamentos e formulação de regras para utilização do 
refeitório para garantir o cumprimento da Portaria.

•	 Atuação conjunta com o Núcleo de Comunicação para confecção de campanhas diversas e 
sinalização sobre a proibição de consumo de alimentos nas edificações.

•	 Treinamento constante do pessoal terceirizado de limpeza, segurança e portaria.

•	 Promoção de palestras com profissionais externos (Instituto Biológico e Corregedoria Geral de 
União).

•	 Solicitação de consultoria de profissionais externos (APRAG – Associação dos Controladores de Ve-
tores e Pragas Urbanas, Instituto Biológico e Polícia Civil).

•	 Acompanhamento das medições e proposição de alterações nas condições climáticas dos depósitos.

•	 Estudo sobre os fluxos e melhores práticas no deslocamento e manuseio do acervo nas salas de 
consulta e depósitos.

•	 Revisão do posicionamento de câmeras de segurança.

•	 Participação na definição do memorial descritivo para contratação de empresa de desinsetização.

•	 Acompanhamento das atividades e confecção de relatório sobre o serviço de desinsetização e 
desratização, realizados periodicamente aos sábados.
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•	 Desenvolvimento de estudos para subsidiar a contratação de empresa de Bombeiro Civil.

•	 Elaboração do Plano Emergencial Contra Incêndio (juntamente com a Assessoria da Coordenação).

•	 Estudos e encaminhamentos para a formação da Brigada de Incêndio.

•	 Elaboração de minuta de Portaria UAPESP, que estabelece a Política de Gestão de Riscos ao Acervo 
no âmbito da Unidade do Arquivo Público do Estado.

   

Foram criados seis subgrupos menores conforme o fator de risco estudado, adotando-se as seguintes siglas 
para identificação: CRI (Ações Criminosas), DIS (Dissociação), FEA (Fogo e Água), FOR (Forças Físicas), LTU 
(Luz, Temperatura e Umidade) e PRA (Pragas e Sujidades). Além destes, foi criado também um Subgrupo de 
Apoio (com a sigla APO), fundamental para organizar a documentação produzida ou pesquisada, o fluxo de 
informações, as solicitações e necessidades gerais do Grupo de Gerenciamento.

Segundo Cassares, esse último grupo foi muito atuante, pois apesar das atribuições do grupo de identificar, 
analisar e avaliar os riscos, alguns subgrupos puderam executar o tratamento adequado para reduzir o 
risco, principalmente ações que independem de recursos financeiros. Já em outras situações, o grupo gerou 
relatórios para subsidiar as tomadas de decisão de outras esferas da instituição.

Como podemos perceber a prevenção de riscos perpassa toda a instituição e, portanto, depende do en-
volvimento de todos os níveis hierárquicos da instituição, incluindo os colaboradores terceirizados, os tem-
porários, estagiários e até mesmo o público visitante. Porém, Cassares adverte: que fique registrado que o 
fator mais difícil de ser modificado é o comportamento humano.

 
Intensificação das atividades e o tensionamento da manutenção do grupo de prevenção

Entretanto, é importante destacar que o Apesp passou por uma profunda mudança, a partir de 2016, com a inten-
sificação da implementação da Lei de Acesso à Informação, da qual a instituição é coordenadora no Estado; com a 
implementação do sistema informatizado de gestão de documentos nas secretarias; com as ações de recolhimen-
to intensificadas; a aceleração da constituição dos planos de classificação e tabelas de temporalidade, entre outros 
projetos assumidos pela instituição. Desta forma, tornou-se difícil a manutenção de mobilização permanente com 
ampla participação de funcionários. Isso tudo explica a conclusão pragmática de Norma:

Subgrupo DIS (dissociação) estudando fluxos no setor de consulta da 
Biblioteca - 2014

Foto: Centro de Preservação/Apesp
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O Grupo chegou a propor uma minuta para oficializar uma “Política de Gestão de Riscos ao Acervo”, com 
previsão de criação de um “Plano de Gerenciamento de Riscos ao Acervo”, porém o projeto não foi levado 
adiante, devido ao redirecionamento de grandes esforços institucionais na formulação de um Plano Diretor, 
a partir do ano de 2016. Desde essa data, o Grupo de Gerenciamento de Riscos do Arquivo Público não é 
mais atuante no formato de um grupo permanente e coeso. Atualmente, ele exerce atividades esparsas, 
principalmente pelos integrantes remanescentes do Subgrupo de Pragas.

Some-se a tudo isso, o fato de que o Arquivo do Estado necessitou ceder espaços físicos na sua nova 
edificação para a instalação de outros órgãos da Administração Pública, como a Corregedoria Geral da 
Administração e a Ouvidoria Geral do Estado. Tal fato demandou um maior esforço de comunicação com 
vistas à conscientização para mudança de comportamento de um público que não tem intimidade com a 
questão da preservação de acervo.

 

 

Foto: Centro de Preservação/Apesp

Subgrupo PRA em vistoria em ambiente do Apesp – 2015

Foto: Centro de Preservação/Apesp

Vistoria dos subgrupos PRA e FEA (Fogo e Água) nos depósitos – 2016
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Um processo de amadurecimento: dilemas, divergências e o desafio de implementar uma 
política de preservação 

Inúmeros avanços e conquistas foram alcançados desde 2012. Talvez entre as mais importantes esteja a 
sensibilização dos servidores e o engajamento na construção de uma cultura de prevenção de riscos. Mas, 
como já foi mencionado, o Apesp é uma instituição de grande porte, com muitas atribuições junto aos ór-
gãos da Administração e um acervo enorme!

Embora com instalações adequadas e equipes mais estruturadas, a ampliação dos trabalhos da Instituição 
e as novas atribuições assumidas com a publicação da LAI, o desenvolvimento de um sistema informatizado 
de protocolo, mais recentemente do Sistema SemPapel, sem contar a intensificação dos recolhimentos e 
dos trabalhos de descrição arquivística do acervo, passou a exigir cada vez mais de seus corpos técnicos e 
colaboradores. Embora indispensável o envolvimento genuíno e voluntário do maior número de servidores, 
o gerenciamento de riscos, para sua continuidade sem interrupções precisa ser institucionalizado, destaca 
Camila Brandi.

Em 2016, um amplo movimento foi iniciado na instituição com o objetivo de elaborar um Plano Diretor para 
o APESP. Aberto a participação dos funcionários, 9 grupos de trabalho foram criados, dentre os quais um 
dedicado a estudar os pontos fortes e fraquezas, dificuldades e oportunidades da instituição na preserva-
ção de seu acervo e desenvolvimento de sua atribuição em relação ao Sistema de Arquivos do Estado de 
São Paulo. Este projeto redirecionou os trabalhos, mobilizando muitos dos participantes do grupo inicial de 
Gerenciamento de Riscos, além de outros colaboradores, na elaboração de uma proposta de Política de Pre-
servação para instituição. Todo trabalho, diagnósticos e conhecimentos acumulados foram indispensáveis e 
aproveitados durante o Plano Diretor, comenta Camila. 

Embora necessário e rico, este processo foi também bastante difícil e muitas vezes conflituoso. A diversidade 
e multiplicidade de olhares enriquece a construção, mas um dos objetivos do Plano Diretor era justamente 
estabelecer consensos: O que é ser um Arquivo Público? Qual a especificidade e natureza do trabalho 
com acervos arquivísticos?  Quais as nossas atribuições e responsabilidades com o acervo custodiado e 
com o acervo que ainda está disperso nos órgãos? Um passo importante no alinhamento que resultou 
na elaboração da Política de Preservação do APESP (2019), que estabelece diretrizes gerais do trabalho, 
parâmetros para a plena implementação da política, desde o ingresso do acervo, passando pelas ações de 
proteção e controle do acervo e o Gerenciamento de Riscos.

Foto: Centro de Preservação/Apesp

Subgrupo PRA e FEA em vistoria no telhado do prédio anexo do Apesp, 2015
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Mas temos muito ainda a construir! Precisamos definir as responsabilidades de cada área no monitoramento 
dos riscos, sistematizar as rotinas de inspeção, estabelecer a periodicidade que cada fator exige, a criação de 
formulários e o aproveitamento dos dados coletados, visando gerar informações estratégicas, indicadores, 
para melhorias, investimentos, ações corretivas e planejamento de curto, médio e longo prazos.

Trabalhamos neste sentido com um grupo menor e dedicado de colaboradores do Centro de Preservação, 
responsável por capitanear tais ações. Por um ano, iniciado em setembro de 2018, fizemos um piloto, 
dissecando as rotinas, responsabilidade e cada ponto de risco nas nossas instalações ligadas ao fator 
Pragas, incluindo abrigo, acesso e alimento. O trabalho foi paralisado devido a mudança na direção do 
Centro e seria retomado com a chegada do novo diretor, quando fomos surpreendidos pela Pandemia! 
Vamos reiniciar avaliando o piloto e estabelecendo a metodologia. É uma prioridade da instituição! E isso é 
consenso, finaliza Camila.

Em paralelo às ações de institucionalização outras importantes e inéditas conquistas foram se concretizando 
nos últimos anos. Dentre as quais destacam-se:

· Contratação de Bombeiro Civil – 24h (2018)

· Realização de treinamento para a formação da Brigada de Incêndio (2018)

· Troca das peças do sistema de alarme de incêndio (2019) e contratação de manutenção do sistema (2020) 

· Aquisição de 10 desumidificadores de grande potência (2019)

· Melhoria do sistema de climatização dos depósitos do acervo cartográfico e biblioteca (projeto – 2020 e 
implementação em andamento)

· Aquisição de gerador dedicado às áreas de acervo que viabilizará a garantia da climatização dos depósitos 
em caso de falta de energia elétrica (2020)

GT 8 – Grupo de Trabalho debate o tema da Preservação durante os trabalhos de elaboração do Plano Diretor/Apesp

Foto: Núcleo de comunicação/Apesp
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Durante a pandemia, gerenciamento de riscos em dose dupla

A pandemia gerou um problema estrutural com o afastamento de 
grande parte das equipes e representou um desafio na questão do 
gerenciamento de riscos. A incerteza do período de afastamento tor-
nou necessária a criação de resposta que fosse adequada a um prazo 
desconhecido e que garantisse a segurança das pessoas e ao mesmo 
tempo a salvaguarda do acervo do Apesp. Frente a esse dilema, a insti-
tuição decidiu que o acompanhamento da “saúde” dos acervos deve-
ria ser considerado como atividade essencial da instituição no período 
da pandemia.

A fim de montar um sistema de trabalho que, apesar do afastamen-
to físico dos funcionários, conseguisse atender minimamente às ne-
cessidades de preservação dos acervos, percebendo-se alterações e 
surgimento de anomalias mais facilmente, optou-se pela formação de 
uma equipe multisetorial. Assim, o conhecimento da conservação foi 
somado à experiência das outras áreas que também lidam com esses 
materiais.  

Montou-se um grupo composto por pessoas da área de Preservação 
e de funcionários das várias outras áreas do acervo (Cartográfico, 
Iconográfico, Textual, Biblioteca/Hemeroteca e Intermediário) com 
a condição de que: não pertencessem ao grupo de risco (covid-19), 
tivessem transporte próprio e que estivessem dispostos a participar de 

forma presencial desta frente de trabalho, esclarece Milton.

A partir desse grupo, criou-se um plano de vistorias periódicas com a finalidade de manter a continuidade de algumas das 
ações de conservação preventiva do acervo, bem como para identificar e/ou sanar rapidamente, se possível, as eventuais 
ocorrências que possam ter impacto negativo nas condições do acervo. Desenvolveu-se formulário digital para registro das 
informações de monitoramento, a fim de que não fosse esquecido nenhum item considerado importante a ser verificado, 
comenta Milton, que coordenou e acompanha de perto toda a ação.

Em 20 de outubro de 2020, imagem flagra chegada de gerador exclusivo para manutenção permanente 
da climatização dos depósitos com acervo. Esta aquisição possibilitará a mitigação dos riscos decorrentes 
da falta de energia elétrica, ação indispensável à preservação do patrimônio arquivístico.

Foto: Núcleo de comunicação/Apesp

Foto:Centro de Preservação/APESP

 Vistoria durante a pandemia
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Modelo de Relatórios de Atividades
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Conforme depoimento da Norma, as vistorias têm sido realizadas com o olhar voltado para detecção de algum 
dos 10 agentes de deterioração, como forma de acompanhamento, correção e antecipação de possíveis sinistros. 
Porém, o foco principal das vistorias é o controle ambiental, através do acompanhamento da Temperatura e 
Umidade Relativa dos depósitos e ajustes em equipamentos desumidificadores. Complementarmente, também 
é realizada a checagem das condições gerais das três edificações da instituição.

Note-se que todas essas decisões foram tomadas em menos de três dias antes do isolamento e a vistoria 
teve início em sequência, o que nos deixou sem tempo para treinamentos ou qualquer tipo de formação dos 
envolvidos. Nesse período, todos estavam extremamente ocupados organizando o sistema de teletrabalho 
de suas áreas e recolhendo os acervos para seus acondicionamentos e reservas, de modo a garantir a 
proteção da documentação durante um período que se apresentava como desconhecido.

Desta forma, o trabalho da equipe de vistoria tem conseguido, de modo satisfatório, garantir a preservação 
do acervo. Porém, Milton salienta a participação e o empenho da equipe dos bombeiros, segurança, limpeza, 
manutenção do ar condicionado e da administração, que sem dúvida nenhuma são imprescindíveis para 
garantir a estrutura de trabalho e a primeira linha de percepção e resposta aos riscos pertinentes ao acervo.

Até o momento ficou evidenciada a relevância e eficácia desse trabalho, tanto sob o ponto de vista do 
estado de conservação do acervo, quanto das correções efetuadas. Isso tem garantido a salvaguarda do 
enorme acervo do Arquivo Público, mesmo com a instituição fechada para o público e para atividades 
presenciais.

 

Fotos: Centro de Preservação/Apesp

Subgrupo PRA: vistoria e acompanhamento da desinsetização em depósito e ambiente de entrada do Apesp
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Gerenciamento compartilhado: administração, segurança do prédio e bombeiros

Desde 2018, o Arquivo Público do Estado conta com 
uma equipe permanente de Bombeiros Civis durante 
24 horas no interior do seu complexo de prédios. 
Conta, também, com equipes de manutenção e de 
segurança por empresas terceirizadas. Nesse sentido, 
há necessidade de interação para coordenação dos 
trabalhos de prevenção, conforme destaca Milton:

Hoje, temos interagido de modo informal ou de forma 
reativa com os membros desses setores, mas no decorrer 
do processo de retomada precisaremos nos aproximar, 
dar voz a esses setores e melhorar a percepção de riscos 
e agilidade de resposta. A administração, a equipe 

de segurança do prédio e os bombeiros são agentes 
importantes na concepção do gerenciamento. Obviamente, não é fácil criar novas formas de comunicação 
e trabalho dentro de uma instituição do porte do Apesp.

Norma Cassares complementa que o grupo necessita se articular muito bem com todos os setores da 
instituição. Tanto sob o aspecto da permissão para funcionários participarem do grupo, quanto para dar 
encaminhamento às ações voltadas para o gerenciamento dos riscos propriamente dito.

Fotos: Centro de Preservação/Apesp

Funcionário do Núcleo de Conservação em 
monitoramento remoto

Exemplo de aviso produzido pelo Grupo de Risco
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O grupo só consegue exercer suas atribuições se estiver alinhado com todos os setores detentores de acervo 
da instituição. Nesse sentido, um bom e eficiente sistema de comunicação é crucial. Em relação aos treina-
mentos ministrados ou qualquer outra demanda referente aos funcionários terceirizados (de limpeza, de se-
gurança e portaria) a atuação do Grupo é feita sempre conjuntamente com o funcionário gestor do contrato 
em questão, geralmente do setor de Administração ou Assessoria Técnica.

 
 

Fotos: Centro de Preservação/Apesp

Ação preventiva de bombeiro civil

Fotos: Centro de Preservação/Apesp

 Alguns dos membros da equipe de segurança que atua em vários ambientes do Arquivo
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A existência de um Plano de Gerenciamento de Riscos do Acervo se constitui numa ferramenta essencial para 
qualquer instituição de guarda de acervo. Porém, somente redação de uma norma não garante a aplicação e 
a eficácia de qualquer plano. 
 
O gerenciamento de riscos, em qualquer instituição, seja pública ou privada, é uma atividade dinâmica e 
pressupõe o ciclo constante de planejamento, execução de ações, monitoramento e realização de correções, 
para, então, iniciar o ciclo novamente. 
 
Portanto, o ideal é que sempre seja mantido atuante um Grupo de Gerenciamento de Riscos ao Acervo, 
mesmo com alternância de seus integrantes, de modo que a experiência acumulada seja sempre repassada 
e que novos conhecimentos sejam produzidos e agregados.
 
A literatura sobre o assunto é muito vasta, porém, não existe uma fórmula pronta que possa ser aplicada 
indistintamente. Tudo deve ser adaptado ou repensado para a especificidade de cada instituição ou de cada 
edificação, como no caso do Arquivo Público. E a manutenção de um grupo, de forma permanente, cujos 
integrantes tenham o olhar treinado para a identificação e análise dos riscos, facilita muito o trabalho.
 
Por outro lado, o engajamento e o apoio da alta direção são fundamentais. A experiência do Arquivo 
Público, revela uma dificuldade na manutenção de um grupo estável, apesar de existir uma grande 
preocupação com os fatores de risco.
 
As ações de um grupo de gerenciamento de risco vão sempre   permear todas as atividades da Instituição, 
visando a preservação do seu acervo permanente, com a conscientização e participação de todos os seus 
colaboradores. Foto: Arquivo Pessoal

"Preservação é missão do Apesp. Portanto, gerenciar riscos é imperativo"

Norma Cianflone Cassares

Fotos: Centro de Preservação/Apesp

Parte da equipe de limpeza do Apesp. O trabalho consciente e orientado desse setor é crucial para a 
manutenção do Arquivo
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O plano ideal de gerenciamento de riscos é utópico; precisamos ser realistas e utilizar o gerenciamento de riscos 
ao nosso favor. Principalmente agora, quando será necessário nos adequarmos à realidade do pós-pandemia. 
Teremos que utilizar as ferramentas do gerenciamento para levantar informações e estabelecer prioridades, 
relacionando a chance de ocorrência de determinado risco ao grau de degradação que este pode gerar. Com 
esse mapeamento atualizado, podemos iniciar um planejamento de ações para mantermos ou melhorarmos 
alguns pontos de nossos sistemas e protocolos.
 
Será preciso prevenir os riscos de incêndio, de vazamento de água, de infestação por pragas, considerados 
grandes desastres para os acervos. 
 
Mas, nesse processo não podemos negligenciar danos que são visíveis a longo prazo e que parecem de menor 
grau, como o manuseio incorreto de materiais sensíveis, o erro no uso de EPI, o acondicionamento inadequado 
ou mesmo a dissociação que pode ocorrer dentro da nossa instituição. São as correções desses pontos 
considerados menores, quando falamos de degradação de acervos, que permitem o andamento do trabalho, 
por serem metas viáveis, de baixo custo e de menor tempo de execução, mantendo a equipe motivada para a 
participação e continuidade das atividades. 
 
Cabe ressaltar que essas ações voltadas para a preservação, embora sejam norteadas pelas equipes responsáveis 
pela conservação dos acervos, não devem ser apenas iniciativas dessa área. Um único setor não tem fôlego, nem 
abrangência para realizar as correções necessárias dentro de todas as áreas de uma instituição, isso deve vir de 
todos. Somente assim teremos o real entendimento da palavra Preservação. Foto: Arquivo Pessoal

"O gerenciamento de risco é necessário, tarefa de todos e responsabilidade 
de todas as áreas"

Milton Vedoato
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APRESENTAÇÃO

A seção Vitrine está excelente, nesta edição aberta com ótima reflexão introdutória sobre o formulário 
notarial como fonte de pesquisa histórica. Reflexões exploratórias sobre tipologias documentais são muito 
ricas e de grande interesse para arquivistas, historiadores e pesquisadores de todas as áreas. Bem oportuno 
o texto da jornalista Mara Danusa Bezerra.

Esta seção já está se habituando com a sensibilidade e o requinte literário das crônicas de Isaura Bonavita 
que, nesta edição, emerge com forte carga memorialística. Essa pedagoga, especialista em museus, desperta 
deliciosa nostalgia com a sua Memórias de uma garagem.

Professora e doutora em Educação, Priscila Kaufmann Corrêa, reclama da falta de interesse e de apoio à 
causa do patrimônio cultural de alguns gestores, em seu texto que nos deixa com a notória sensação de 
“quero saber mais”. Lembranças de um Arquivo escolar é o título do seu breve texto para esta seção.

Por fim, recomendamos vivamente a leitura do bom texto Os arquivos da FCBTVE: dificuldades para uma 
história da TV no Brasil, de autoria do historiador, doutor e docente universitário Eduardo Amando de 
Barros Filho. O título é bem explicativo e convidativo à sua leitura.

Voilà.

  Vitrine

A seção VITRINE é um espaço aberto para contribuições dos leitores e colaboradores da Revista do Arquivo. Serão 
sempre muito bem recebidas as seguintes tipologias de textos: resenhas de livros da área de arquivos; resenhas 
de filmes que façam referência a arquivos; crônicas livres; imagens de ambientes de arquivo comentadas; 
opiniões sobre as atividades da área ou associada a ela; notícias de arquivos; relatos de experiências e saberes 
nos arquivos. Textos adornados com imagens sempre fazem bem para a imaginação.
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O DOCUMENTO NOTARIAL É OPORTUNIDADE RARA PARA A HISTÓRIA
 
Os documentos escritos pelos tabeliães das notas contam uma parte importante da 
história brasileira pouco utilizada pelos historiadores

 
Mara Danusa Bezerra I Jornalista

 
O formulário notarial é um documento cuja redação segue uma mesma forma, desde o século XIII quando 
foi promulgada em Portugal e Espanha a lei das sete partidas, assim chamado por causa do seu número de 
livros. O que ficou estabelecido no século XIII como forma de escrever uma escritura pública de venda e 
compra de um bem de raiz, ainda hoje permanece. Por exemplo, deve o escrivão ler diante das testemunhas 
e das partes tudo que foi escrito. E perguntar aos que mandam escrever se o que foi solicitado está de 
acordo ao que foi lido. E se disserem que sim, devem fazer testemunhas aqueles que ouviram a leitura do 
documento. Data em que o documento é escrito no começo da redação. “Perante mim, compareceram”, 
e o translado do documento que deu origem àquela redação ou a menção dos documentos que passam a 
fazer parte daquele ato como os mapas e plantas de propriedades.

 
 
 
Os documentos lavrados em livros com folhas numeradas se caracterizam por documento notarial e os 
documentos avulsos por documentos de escrivão do judicial. Ainda que o próprio escriba deixe lavrada sua 
função de Tabelião das Notas, do Judicial ou escrivão de Sesmarias na redação do documento.

Qual o tipo de documento é escrito pelos cartórios de notas segundo as Ordenações: “farão todos os 
testamentos, cédulas, codicilos, e qualquer outras últimas vontades, e todos os inventários, que os herdeiros 
e testamenteiros dos defuntos e outras pessoas lhes quiserem mandar fazer; salvo os inventários dos 
menores Órfãos, pródigos ou desaisados onde houver escrivão de órfãos porque então os fará ele: e não 
houver tal escrivão, os farão os tabeliães do judicial”. No Brasil colonial e imperial, era comum encontrarmos 

O mesmo sinal que o tabelião fazia para reconhecer firma nas escrituras

Foto: Autor desconhecido
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tabeliães das Notas sequenciando os trâmites de inventários, tendo órfãos ou não. No entanto, no livro 
sequenciado e com páginas numeradas eram escritos: “o testamento, os bens de raiz vendidos por força de 
ordem judicial, instrumentos de posse que forem dadas, carta de vendas e rematações e os instrumentos 
de emprazamento, obrigações, arrendamentos, entre partes posto que as ditas escrituras de consentimento 
das partes, por maior firmeza, se hajam de julgar per sentença de alguns Julgadores”.

Cada século tem documentos em especial de maior ou menor frequência lavrado por um tabelião das 
Notas. É o caso das alforrias que no período final da escravidão eram lavradas por tabelião assim como 
a venda de grupos de escravos do Nordeste para o Sudeste ou os contratos de imigração de grupos de 
trabalhadores vindos da Europa.

O livro de procurações foi autorizado por um Decreto de 2 de setembro de 1874. Sendo assim, as procurações 
de períodos anteriores estão no mesmo livro que as escrituras.

O fato da existência na grande maioria dos cartórios de um livro índice é um facilitador para o encontro do 
documento. Ainda hoje o pedido de cópia de um determinado documento em cartório notarial é realizado 
através do nome das pessoas que pediram para que o documento fosse feito.

Na Europa, o uso do documento notarial como fonte para a história segue um outro rito de busca. Os 
documentos são lidos e fichados para facilitar o trabalho do pesquisador. Assim, a ficha contém as seguintes 
informações: datas, tipo de documento, outorgante e outorgado, descrição do bem ou cláusulas de contrato, 
observações, anexo e nome do tabelião e das testemunhas. 

A Unicamp é a guardiã dos livros de cartórios de notas de Campinas. As universidades do Nordeste também 
têm em seus acervos os livros de cartórios de notas. Sempre que os livros ficam no cartório e cópia é 
solicitada, o custo é alto e como fonte básica é necessária mais de uma escritura. Foi o que aconteceu 
para escrever a história da formação do núcleo urbano que deu origem à cidade de Osasco, na região 
metropolitana de São Paulo. Neste trabalho foram usadas mais de 100 escrituras públicas dos três primeiros 
cartórios de São Paulo, já que Osasco se tornou município na segunda metade no século XX e sua formação 
urbana começa em 1888.

Em alguns cartórios o historiador não tem acesso nem ao livro índice, em outros é atendido com certa 
desconfiança pelo guarda-livros. Todas estas dificuldades colocam o documento notarial no esquecimento. 
Suas preciosas informações não são colocadas a serviço da história. No mosaico da nossa história 
inegavelmente há lacunas que o documento notarial preencheria. Um bom exemplo, relativamente recente, 
é o custo e as especificações técnicas da ponte metálica que foi o primeiro viaduto do Chá. Quanto cobrou 
Pedro Américo para pintar o quadro do dia da Independência que está no Museu do Ipiranga, quanto 
tempo ele tinha para terminar a obra. Sem falar no contrato das primeiras sociedades anônimas S/A que 
fizeram história no começo da nossa revolução industrial, como é o caso da Cia Viaduto do Chá. Quem 
emancipou Santos Dumont e quais os termos do seu testamento. Onde e como conseguiam dinheiro os 
primeiros empresários de São Paulo para investir em seus negócios.

São muitas as informações contidas em quatro séculos de documentos notariais no Brasil. Porém, ainda 
aguardam trabalhos que venham a facilitar seu melhor aproveitamento.
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MEMÓRIAS DE UMA GARAGEM

Isaura Maria Ribeiro Bonavita I Pedagoga pela Universidade Ibirapuera – UNIB, pós-graduada em 
Museografia e Patrimônio Cultural pelo Centro Universitário Claretiano. Email: isahbonavita@gmail.com

 
Na velha Vila Nova Conceição, bairro de gente humilde, de origem portuguesa que, em suas chácaras à 
margem do córrego Uberabinha, viviam das pequenas plantações de viçosas verduras e belas flores, havia 
uma bucólica e íngreme ladeira.

A ladeira Diogo Jácome, com seus sobrados enfileirados exibindo em suas varandas, belos antúrios e verdes 
samambaias e suas escadarias em piso de caquinho vermelho e amarelo. Detalhes que davam um quê de 
bucólico aos casarios que ladeavam o morro.

Envolta nesse ambiente simples, que cheirava a flor de jasmim e tinha o som das carroças de pão, do leite 
e da verdura;

da matraca do homem do beiju;

do canto do menino do quebra-queixo;

do grito do jornaleiro e

que guardava histórias de arrepiar, como a do homem do saco, 

que vivi uma infância feliz. 

Muito feliz!!!!

Todo dia ao som da carroça do pão, corria, abria a porta e desembalava escada abaixo para pegar a bengala 
de pão e ganhar, do português gentil, um pequeno bebé, bolinho da época que se assemelha ao sofisticado 
cupcake de agora. Iguaria que não podíamos pagar e poder ganhar era só alegria.

O sobrado era amplo, arejado com um belo quintal com canteiros que circundavam um poço coberto por 
um caramanchão no qual pencas de rosinha trepadeira caiam dando graça e cor ao ambiente.

Nos canteiros cresciam em harmonia, couve-manteiga, alface, algumas suculentas (as quais eu chamava de 
bananinhas), folhagens coloridas que iam do amarelo ao bordô mais profundo e uma profusão de antúrios 
e avencas.

Havia um banheirinho com tramela e um pequeno telheiro por sobre o tanque, no qual pendiam os galhos 
da pitanga que passavam por cima do muro da casa vizinha. 

Ali, bem pertinho do tanque ficava a casinha do Petit, um cãozinho muito preto, muito bravo e rabugento, e 
pendurado nas vigas do telhado, vivia em uma gaiola aberta, o Loro, que junto ao Petit era uma rabungentice 
só, pois, ambos disputavam no berro, as atenções de meu avô.

Meu avô, era um homem magro, de cavanhaque certinho e grisalho, com mil encantos no olhar. Ele 
desenhava móveis e armários frigoríficos que eram feitos em sua marcenaria. Eu adorava os seus desenhos 
e sempre que podia, desenhava com os lápis apontados no canivete em meus bloquinhos de papel de pão, 
que ele fazia para o meu deleite.

Quando ele não estava na marcenaria ou desenhando na escrivaninha, ele ficava horas na sua garagem, 
embaixo do sobrado. 

A garagem era repleta de tesouros e encantos.

mailto:isahbonavita@gmail.com
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Lugar como ele dizia:

–  Cheio de perigos para uma menininha entrar.

Mas, para meus olhos, um lugar cheio de mistérios e mil tesouros e por isso, quando ele pegava a chave e 
abria a porta para descer, eu dava um jeito e corria dar a mão a ele, que feliz me levava para aquele mundo 
de alegrias.

Quanta quinquilharia havia lá!!!!!

A porta de madeira com vidro no alto abria em duas partes e deixava passar aquele cheiro de coisa guardada, 

de coisa encantada, 

ali esquecida e não mais tocada.

Um lugar cheio de aromas que despertavam os meus sentidos e que era povoado de mil gavetas e em cada 
uma, mil tesouros a descobrir.

Lembro-me da gaveta das bolinhas de gude. 

Eram lindas! 

Verdes, azuis, rajadas de branco, em vários tamanhos que a meus olhos de crianças eram diamantes que 
alguma princesa perdeu por ali, embora meu Vô sempre contasse como meu tio as havia colecionado e 
guardado. 

Eu abria a gaveta bem de-va-ga-ri-nho, para que ele não percebesse, pegava uma por uma com muito 
cuidado e sentada no chão frio as arrumava por ordem de beleza. 

A minha preferida era uma azul anil rajada de branco que possuía um brilho único e majestoso que, em 
meus sonhos, era o meu diamante esquecido ali, por uma fada malvada que me tirou o título de princesa.

Outro tesouro adorado estava bem escondido em uma caixa de madeira, que cheirava a fumo de corda. 

Na caixa havia mil rótulos novos de aguardente.

Eram lindos!

Tinham frisos dourados e desenhos maravilhosos!

Em um havia um rosto de mulher coroada por coroa de louros, em outro com um pássaro dourado, mais um 
com um barril de pirata e dentre eles havia um, o meu preferido, que tinha um lindo cavalo alado.

Muitas eram as vezes que meu avô permitia que escolhesse uma meia dúzia e levasse para colar no caderno 
de brincar, aquele bloquinho de papel de pão passado para tirar os vincos e amarrado com barbante, que 
eu carregava por todo o lugar.

Em um cantinho meio escondido, havia uma bela cesta de vime (que eu ainda tenho comigo e lá se vão mais 
de 60 anos) que ele havia desenhado e mandado fazer em sua fábrica de vime, lá das bandas de Campinas, 
quando minha mãe era pequenininha. A cesta guardava miniaturas de cestas, balaios e abanos, todas bem 
embrulhadas em fino papel de seda.

No mais alto lugar nas prateleiras havia uma caixa com muitas miniaturas de cerâmicas.

Era uma preciosidade! 
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Jarras, panelas, ânforas, tigelinhas, vasinhos, copos, todos de cerâmica vermelha com minúsculas flores 
pintadas, todas embaladas uma a uma no mesmo papel de seda.

Um tesouro que como dizia minha Vó seria meu quando eu me casasse. 

Mas, quando meu avô estava tranquilo, fazendo suas coisas, eu pedia com jeitinho e ele pegava a caixa e me 
deixava abrir, desembalar e admirar.

Nesses momentos eu era toda alegria!

Extasiava-me com o tesouro que seria meu e naqueles momentos desejava crescer e casar logo para poder 
tomar posse e sempre poder olhar.

Em outras gavetas havia parafusos reluzentes, arruelas, pregos de todos os tamanhos e outros trecos, tudo 
muito organizado, que meu avô sabia usar, mas que nunca usava, só guardava.

O que mais havia na garagem encantada era poeira. Muita poeira.

Poeira que pintava de marrom meus joelhos e mãos e que apesar de meu avô varrer e varrer ela teimava 
em juntar.

Cresci fugindo para ver os tesouros do vovô e quando ele ficou doente e tivemos que mudar do belo 
sobrado, por muito tempo fiquei a imaginar quem havia se apoderado de tudo aquilo ali guardado.

Muito tempo depois, vi os rótulos em poder do meu pai, que criativamente os colava em garrafões de vidros 
que depois eram transformados em abajures e espalhados pela nossa casa. 

A caixa com minha herança veio para minhas mãos no tempo certo, ou seja, às vésperas de meu casamento 
e as pequenas e belas peças habitaram minha sala por muito tempo.

As bolinhas ficaram com meus irmãos que destruíram, por conta de jogá-las, ação que por conta de bater 
na terra, tirou a beleza e o brilho dos diamantes. Comigo ficou aquela azul anil e a guardei por longos anos 
em uma gaveta especial.

O tempo passou, tornei-me adulta e fiquei sabendo que o sobrado da Diogo Jácome, veio ao chão pela 
expansão imobiliária do bairro.

As chácaras e seus verdureiros desapareceram.

As carroças de pão, leite e verdura se foram.

O bairro simples de gente humilde se transformou no lote mais caro da cidade, mas a história da menina de 
rabo de cavalo, calça rancheiro e camiseta listrada, que ali passou os melhores anos de sua infância, ficou 
guardada em minha memória.

Ainda hoje, quando avisto uma porta de garagem entreaberta, me vem à lembrança dos tempos de crianças, 
dos tesouros e do mundo encantado que cabiam certinhos dentro de uma garagem.
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LEMBRANÇAS DE UM ARQUIVO ESCOLAR
 
Priscila Kaufmann Corrêa I Mestre e Doutora em educação pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 
Professora de Educação infantil pela prefeitura de São Paulo - SP. 

 
Houve um tempo em que foi possível criar um Memorial no Colégio Progresso, na cidade de Campinas (SP). 
A instituição, naquele momento, já contava com 103 anos desde a fundação. Haveria a possibilidade de se 
conhecer o material e toda a documentação que o colégio acumulou durante esses anos. E isso foi possível 
por meio do projeto organizado pelas professoras Maria do Carmo Martins e Heloísa Helena Pimenta Rocha, 
intitulado Memórias da Educação escolar: cultura material e organização de arquivos escolares.

A ideia inicial era realizar o referenciamento da documentação administrativa, pedagógica e documentos 
pessoais da segunda diretora do Colégio, Dona Emília de Paiva Meira, que foi fundamental para a manutenção 
do Colégio. O projeto envolveu pesquisadores e estudantes de diferentes áreas para a elaboração de 
trabalhos variados, como relatórios de pesquisa, trabalhos de conclusão de curso, filmes sobre a escola, 
além da criação de um banco de dados e dois relatórios sobre a arquitetura da instituição e seu entorno1.

Em um primeiro momento, foi preciso separar livros de matrícula, livros de atas, livros de inventário do 
material pedagógico da instituição escolar, que se encontravam na sacristia de uma capela do complexo 
escolar. A riqueza e a variedade dos documentos encontrados eram surpreendentes. Não havia somente 
livros e materiais referentes ao cotidiano do Colégio, mas também outros tantos da vida pessoal de Dona 
Emília. Haviam documentos da sua vida financeira, como cadernetas de poupança e de conta corrente, 
títulos de propriedades e de compra de ações. Fotos de Dona Emília e seus familiares, de alunas, professores 
e do Colégio, além de álbuns das alunas formadas em diversos anos, principalmente das décadas de 1930 
e 1940, foram outros tantos materiais encontrados. 

A catalogação inicial da análise dos materiais encontrados se dava no próprio altar da capela, logo em frente 
à porta da Sacristia. A partir de 2006 a documentação foi transferida para a casa em que a diretora habitava, 
nos fundos do colégio. O novo espaço foi denominado de Memorial, que possuía mesas de madeira para 
higienização e manuseio dos documentos, duas estantes, dois arquivos e um armário, estes últimos, de 
metal. Era um espaço mais adequado para a pesquisa e para a organização da documentação.

O colégio já fora um internato feminino da elite da cidade e de cidades vizinhas, fundando em 1900. Os 
membros da elite campineira visavam erigir uma escola feminina de caráter laico. Porém, a presença 
religiosa na instituição se fortaleceu com a segunda diretora, Dona Emília de Paiva Meira, que assumiu em 
1902, ocupando o cargo até 1937, quando faleceu. Dona Emília, como era conhecida em Campinas à época, 
além de uma personalidade marcante, promovia forte inserção do Colégio em questões sociais e religiosas 
do período.

O colégio iniciara suas atividades em uma chácara improvisada e, após algumas mudanças de lugares, teve 
um espaço construído para a função educativa, contando com laboratórios, salas para aulas de música, 
dormitórios, refeitório, enfermaria, além de recreios e uma capela para as missas e comunhões.  

Além da construção do novo edifício, Dona Emília criou a Sociedade Brasileira de Educação e Instrução de 
Meninas (SBEIM), que manteria os colégios em Campinas e em Araraquara a partir de 1928. Nesta Sociedade, 
o aspecto religioso era uma premissa para zelar pela obra que Dona Emília criara e que durou até 2003, 
quando a instituição foi transferida por um grupo universitário. Foi este grupo que permitiu que pesquisadores 
pudessem adentrar o Colégio e começar a organizar e estudar os documentos históricos em 2004.

O trabalho no Memorial rendeu bons frutos, com visitas das crianças para conhecer o colégio de outras 

1 O projeto contou com a colaboração das estudantes de pedagogia Bianca J. Caetano e Carla C. Tortorelli Bizzarro, que realizaram suas pesquisas 
na E.E. Orosimbo Maia, com a estudante de pedagogia Rayane J. Aranha da Silva bolsista-trabalho do CME e com o estudante de matemática Diego 
Fernandes G. Martins, que auxiliou na elaboração de um banco de dados para as fotografias da escola estadual. Os filmes foram elaborados pelo 
fotógrafo Alan Victor Pimenta, juntamente com o Prof. Dr. Milton Almeida. O estudo sobre a arquitetura das escolas foi realizado pelo arquiteto 
Rodrigo Martins Bryan. 
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décadas, visitas de ex-alunas para relatar suas vivências e releituras das fotografias da fachada do colégio 
por uma artista plástica. Além das demandas das visitas, também era preciso organizar os documentos, 
seguindo um organograma que foi elaborado pelos pesquisadores do projeto. O material era separando 
e guardado em pastas de polionda para assegurar que as informações fossem mantidas e disponibilizadas 
para os pesquisadores, estudantes e pessoas interessadas em sua história. Criou-se até mesmo uma página 
na internet para acompanhar o desenvolvimento deste Memorial, trazendo pequenos textos sobre as 
atividades lá desenvolvidas e as visitas realizadas pelos estudantes e ex-alunos. A rede de televisão local fez 
reportagem sobre este espaço histórico em uma instituição escolar tradicional da cidade. 

Contudo, houve um novo grupo educacional que assumiu o colégio e, com isso, trouxe uma nova visão 
sobre as questões administrativas e educacionais. Este grupo entendeu que a manutenção do acervo era 
onerosa, sem render lucros e, por este motivo, seria encerrado. 

O projeto de criar um acervo para um colégio centenário acabou sendo encerrado por questões de ônus sem 
lucros. Manter um patrimônio histórico nem sempre é interessante para ganhar mais mensalidades, mas se 
mostra necessário para disponibilizar informações a todos que se interessam pela educação e pela história 
que inicia a partir de uma escola. Talvez, em algum outro momento, este projeto possa ser retomado, se a 
escola e as famílias entenderem que é preciso preservar este patrimônio para estas e as próximas gerações.

Para saber mais, consultar:

CORRÊA, Priscila Kaufmann; MARTINS, Maria do Carmo. Decifra-me ou te devoro: Levantamento e 
Análise das Fontes sobre Ensino religioso do Colégio Progresso Campineiro na Primeira República 
(1900 - 1937). Trabalho de Conclusão de Curso, Unicamp, 2005. Disponível em: <http://www.
bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000363622&opt=4>;

CORRÊA, Priscila Kaufmann; MARTINS, Maria do Carmo. O ensino religioso no Colégio Progresso 
Campineiro: entre prescrições e práticas (1900 - 1937). (Mestrado). Campinas (SP): Unicamp, 2010. 
Disponível em: < http://acervus.unicamp.br/index.asp?codigo_sophia=773300>.

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000363622&opt=4
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000363622&opt=4
http://acervus.unicamp.br/index.asp?codigo_sophia=773300
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OS ARQUIVOS DA FCBTVE: DIFICULDADES PARA UMA HISTÓRIA DA TV NO 
BRASIL

Eduardo Amando de Barros Filho I  Doutor em História e Sociedade pela FCL-UNESP/Assis. Docente da 
Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) – Campus Jaú e professor efetivo do Instituto Municipal de 
Ensino Superior de São Manuel (IMES-SM). E-mail: eduardofilho@unoeste.br. Currículo Lattes: http://
lattes.cnpq.br/1752742006206941.

 
Como não podia deixar de ser, as pesquisas históricas sobre a televisão têm avançado significativamente no 
Brasil. Entretanto, ao escolher a televisão como objeto ou fonte de estudo os pesquisadores se deparam com 
uma série de dificuldades, como a existência e as condições técnicas de arquivos e o acesso à documentação 
escrita e audiovisual das empresas televisivas brasileiras. 

A Fundação Centro Brasileiro de TV Educativa (FCBTVE) foi criada em 1967 pelo regime militar com o objetivo 
de ser um centro produtor e distribuidor de programas educativos e posteriormente responsável por um 
canal de televisão educativo, a TVE do Rio de Janeiro. Em 1981, com a reforma administrativa efetuada 
pelo MEC, a FCBTVE sofreu fusões, dando origem à FUNTEVÊ. Na década seguinte, novas alterações foram 
implementadas, as quais, somadas a outras em 2000, modificaram a instituição por completo, originando 
as atuais Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e sua emissora TV Brasil.

O estudo histórico da FCBTVE é de importância fundamental para entendermos a história da televisão 
brasileira, refletir acerca da consolidação do modelo televisivo comercial, pensar o papel dos governos 
militares e o espaço reservado às experiências educativas na telinha nacional. 

A documentação escrita para uma pesquisa da FCBTVE de 1967 a 1981 é variada, como relatórios de 
atividades, publicações comemorativas, estudos, contratos, estatutos, atas de reuniões, cartas, informes, 
convênios e memorandos. 

No que diz respeito à documentação audiovisual, a FCBTVE produziu uma gama enorme de programas 
televisivos, entre o final da década de 1960 e início da de 1980, transmitidos por emissoras educativas, 
comerciais e para sua TVE do Rio de Janeiro. 

Apesar de ter sido um órgão estatal, o que facilita o acesso no Brasil, a FCBTVE teve várias sucedâneas até a 
atual EBC. Os documentos escritos da FCBTVE, produzidos entre 1967 e 1981, se encontram fragmentados, 
incompletos e malconservados. Os audiovisuais daquele período não estão disponíveis para consulta.

Em 2015, o que era possível presenciar em visita ao “Arquivo da Penha”, de responsabilidade da EBC-RJ e da 
ACERP, é que muito dos audiovisuais do período pode ter se deteriorado e muitos documentos podem ter 
se perdido. Não existe uma catalogação, apenas etiquetas nas pastas ou caixas. Os audiovisuais ficavam num 
galpão separado dos documentos escritos. Aparentemente, os equipamentos necessários para preservação 
dos audiovisuais não estavam funcionando e o galpão apresentava problemas estruturais no telhado. 

O chamado “Arquivo da Penha” foi inaugurado em março de 1985 com o nome de Centro de Multimeios Padre 
José de Anchieta, sob responsabilidade da sucessora da FCBTVE, a FUNTEVÊ. Em 2015, constatamos que 
ele funciona como um depósito de documentos escritos e audiovisuais das várias instituições antecessoras 
à EBC. Em suas dependências, com condições insalubres, encontramos também, em avançado processo de 
deterioração, equipamentos televisivos, o primeiro veículo de externa da TVE do Rio de Janeiro, mobílias de 
escritório, computadores, além de automóveis abandonados da EBC e da TV Brasil. 

Mesmo nestas condições, foi possível ter acesso a uma vasta documentação da FCBTVE como: sua lei 
de criação, seus estatutos, concessão para estabelecer a TVE do Rio de Janeiro, atas de reuniões de seu 
conselho curador e diretor, resumo histórico da compra do terreno na avenida Gomes Freire, plano de 
expansão de seu Telecentro, correspondências, atos para transferência da TVE para a Radiobrás, contratos, 
convênios, pesquisa de recepção de suas produções, entre outros. 

mailto:eduardofilho@unoeste.br
http://lattes.cnpq.br/1752742006206941
http://lattes.cnpq.br/1752742006206941
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As dificuldades ou impossibilidades de acesso à documentação das emissoras obviamente prejudicam 
pesquisas ocupadas com a televisão brasileira, entretanto não as impossibilitam. O pesquisador pode 
se valer de várias outras fontes que podem complementar ou substituir a impossibilidade de acesso à 
documentação das emissoras televisivas, como: jornais e revistas do período, publicações específicas sobre 
televisão, legislação, documentos ministeriais, biografias, memórias, entrevistas, audiovisuais disponíveis 
em sítios de compartilhamento e mídias digitais produzidas pelas emissoras e disponíveis no mercado.

Contudo, é relevante frisar que os pesquisadores que incluem, ou pretendem incluir a televisão como 
seu objeto de estudo e fonte de pesquisa, dado que se configura como um tema presente, amplo, 
contemporâneo e relacionado com as diversas instâncias sociais, culturais e políticas, devem empenhar-
se em encontrar alternativas diante das dificuldades ou impedimentos ao acesso a materiais ligados a ela 
e preocupar-se com questões como a criação de arquivos públicos destinados à memória audiovisual e à 
acessibilidade dos arquivos das emissoras televisivas.
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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 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, seja 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.



195São Paulo, Ano VII, Nº 11, p. 193-215, outubro de 2020

Revista do Arquivo                                                    Arquivo em Imagens

‘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.
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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
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  Memórias na Pandemia

 
MEMÓRIAS DE UM FUTURO EM DUAS EXPRESSÕES

A nossa geração global experimenta uma “enfermidade epidêmica amplamente disseminada”, sintetizada 
pelos dicionários na palavra pandemia. Coisa de humanos! Como pode uma palavra sintetizar tantas 
complexas e contraditórias dimensões humanas, tantas dores, tantas mudanças abruptas nas vidas, tantos 
temores e (des)esperanças? Não, não pode!

Seja como for, oferecemos duas distintas expressões do impacto da “pandemia” em nós. Camila Brandi, 
que condensou suas sensações relacionadas ao cotidiano do(s) arquivo(s), no exato dia 19 de junho; e 
Isaura Bonavita, em sua crônica lírica desaguada na poesia de Cora Coralina.

 
 
Reflexões sobre o impacto da Pandemia do COVID19 nos Arquivos

Camila Brandi I Diretora do Departamento de Preservação e Difusão do Acervo (DPDA), do Arquivo Público 
do Estado de São Paulo. E-mail: camilabrandi@sp.gov.br

18 de junho de 2020. Noventa dias passados do início da desmobilização para o isolamento social. E ainda 
não é certo quando retornaremos plenamente.

A reabertura dos serviços presenciais é um momento muito esperado, por ser mais um passo em direção 
ao fim do isolamento e pelo fato de que guardamos documentos únicos, que em muitos casos só podem 
ser consultados presencialmente.

Acolhemos as necessidades dos usuários do Arquivo e pesquisadores, mas precisaremos exercitar 
paciência e o respeito mutuamente. A pandemia impõe à nossa atividade, além da necessidade de cuidados 
protetivos diretos, cuidados com nosso acervo, uma vez que ele também pode ser vetor de transmissão 
a outros usuários e à nossa equipe. Estamos nos empenhando para compatibilizar o atendimento com o 
menor prejuízo possível ao cumprimento dos protocolos de segurança e saúde pública.

Os desafios tiveram início em meados de março! Do dia para a noite todos tivemos que bater em retirada 
para nossas casas, mas antes, em meio a toda loucura, era preciso cuidar do acervo. Sem saber quando 
voltaríamos, ao acompanhar as notícias do mundo, iniciamos uma série de medidas emergenciais:

Nenhum documento do acervo poderia ser deixado para trás em mesas de trabalho e fora dos depósitos. 

Era preciso montar protocolos especiais de gerenciamento de riscos, pois não estaríamos mais diariamente 
presentes para monitorar e fazer os procedimentos corriqueiros, como ligar pela manhã, esvaziar e desligar 
ao fim do expediente os desumidificadores.

Preparar material para distribuir à equipe em teletrabalho. E mais! Em muitos casos redefinir atividades 
possíveis de serem feitas sem o manuseio físico do acervo.

Começava a se impor naquele momento a potência das tecnologias da informação disponíveis em nosso 
tempo. Desde viabilizar a comunicação rápida com a equipe e a articulação diante das novas normativas, 
passando pela possibilidade de acompanhamento dos trabalhos e consolidação de relatórios de forma mais 
simples pelo uso de formulários online, monitoramento da saúde de nossos colaboradores e familiares, até 
a realização de reuniões por videoconferência e fluxos de trabalho por e-mail e drives compartilhados na 
nuvem.

Não parou por aqui. Era preciso mais! Viabilizar o acesso remoto à rede, a alguns sistemas corporativos e 

mailto:camilabrandi@sp.gov.br
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aos documentos digitalizados, ampliou nossas possibilidades de trabalho, embora, dada a especificidade 
de nossas atividades, a impossibilidade de acesso ao acervo implique um enorme prejuízo em relação à 
execução de nossas atividades finalísticas.

Inventamos. Ou seria melhor dizer: estamos nos reinventando! Precisamos e é necessário que este 
movimento seja coletivo. Outras instituições congêneres, usuários, pesquisadores, público leigo que nunca 
soube da nossa existência, mas está em casa, quarentenado, às voltas com suas lembranças e documentos, 
prestes a passar um pano úmido qualquer em sua foto de família ou sem saber o que fazer com seus 
documentos digitais. Precisamos dialogar com todos.

Entramos ao vivo na casa de tantas pessoas, recebemos pelo Face perguntas de colegas próximos. 
Estreamos ao vivo, sem estarmos preparados, e aprendemos formatos novos de eventos, que talvez 
não experimentaríamos em tempos normais. A Semana Nacional dos Arquivos (SNA) produziu um sem-
número de lives incríveis! Debutamos nesta experiência juntos. Professora Ana Maria Camargo, diversas 
instituições centenárias e pequenas instituições pelo país. Convidados de longe puderam participar. Esquinas 
virtuais para ricos e produtivos bate-papos arquivísticos, proporcionados pelas diversas plataformas 
de videoconferência, fizeram desta 4ª SNA talvez a mais democrática e plural de todas. Transmissões 
simultâneas em redes sociais complementares. Experimentamos.... e geramos muitos documentos digitais!

Não seremos as mesmas pessoas, nem os mesmos Arquivos depois de tudo isso. O mundo do trabalho 
ficará igual? Certamente não, o que impactará diretamente nosso objeto de trabalho: os documentos.

Resistimos, sendo cautelosos, ao digital pelo zelo à preservação e garantia de acesso de longo prazo 
aos documentos como fonte de prova e informação. Seguíamos bravos defendendo que as soluções 
incorporassem os requisitos arquivísticos, brigando para que gestores nos ouvissem e compreendessem 
que o barato pode sair caro e que, em se tratando de documentos, o prejuízo pode ser irreparável.

Agora precisaremos ser ainda mais guerreiros. Se o fascínio pela agilidade proporcionada pelas TICs1 e 
a rapidez do crescimento deste mercado nos deixava sem prazos para nos apropriarmos do impacto da 
tecnologia no mundo dos arquivos, depois desta pandemia é possível que as mudanças se acelerem. 
Ou será que teremos aprendido que desacelerar é o que precisamos fazer? Que ciência não se faz sem 
construção e desconstrução de hipóteses. Que testes exigem seu tempo. Que para construir conhecimento 
é preciso tempo de criação. Que para se apropriar de um Fundo é preciso descer aos documentos, abrir e 
fechar caixas, revolver páginas e páginas, decifrar manuscritos, buscar a história que não está naquele mapa 
ou foto para compreender seu contexto e ser possível descrevê-lo para outros.

Talvez a pandemia nos deixe um legado plural. O trabalho técnico tem seu tempo e é preciso respeitá-
lo, mas, por outro lado, as tecnologias da informação vieram para ficar e precisamos fazer melhor uso 
delas. Muitas vezes precisaremos aprender a chamá-las de amigas!

Como teria sido passar por tudo isso sem poder disponibilizar acervo e conhecimentos pela internet? 
Estamos fechados, mas nos preparando para o momento de reabertura gradual e reconhecendo a 
importância de nos fazermos mais presentes em meio digital. 

Temos muita coisa que podemos compartilhar. Podemos melhorar nossos sites, visando enriquecer e 
agilizar a mediação de nossos acervos com os diferentes públicos. Não se pesquisa em arquivos como se 
pesquisa no Google, mas as plataformas de acesso com robustas ferramentas de busca, se atreladas 
a um criterioso trabalho técnico de descrição, indexadores e vocabulário controlado, amplificam as 
possibilidades e potência de uso e apropriação de nosso patrimônio.

Precisamos lançar mão dos canais de comunicação disponíveis para promover o que o Professor Eddy 
Put, em seu artigo “Uma flora dos Arquivos?”2, denomina de alfabetização documental, ou seja, auxiliar-
ensinar nossos pesquisadores e usuários em formação a compreender “a riqueza e o potencial dos fundos”, 
a desvelar o “conteúdo oculto por trás de descrições formais de contas, de atas, de livros de resolução etc”.
1 TICs – Tecnologias da Informação e Comunicação
2 Eddy Put. Uma flora dos Arquivos? Pesquisa tipológica de fontes de arquivo da era moderna (séculos XVI-XVIII) In Revista do Arquivo nº10/2020, 
disponível em http://www.arquivoestado.sp.gov.br/revista_do_arquivo/10/pdf/artigo_eddy_put.pdf.

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/revista_do_arquivo/10/pdf/artigo_eddy_put.pdf
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Nossos sites precisam ser claros, primar pela usabilidade e pela acessibilidade, além de fazer a mediação 
entre o rigor técnico de nossas normas e metodologias e os diferentes públicos. Desafiador trabalho em 
construção.

Temos muitos anos e inúmeros terabytes legados de projetos de digitalização que precederam o 
tratamento arquivístico, em tempos que talvez não fosse tão inequívoca a importância dos metadados e 
outros cuidados na criação dos objetos digitais (ou apenas não se ligava para isso). Faz-se urgente preparar 
nossas instituições, criar as condições de gestão e preservação dos conjuntos digitalizados. Para 
conseguirmos disponibilizar mais acervo digital, precisamos de infraestrutura, recursos e planejamento. 
Mais uma vez as TICs podem nos ajudar a processar e permitir uma reapropriação de parte importante 
deste legado que muitas vezes parece algo indecifrável, embora não seja mágica e o processamento exija 
importante empenho da equipe técnica. Novos conjuntos também são sempre bem-vindos, escolhidos com 
critério, atrelados ao tratamento arquivístico, de preservação e, não podemos esquecer, ao cumprimento 
da legislação de proteção de dados pessoais, ainda mais em se tratando da disponibilização de acervo na 
internet.

Dar acesso com restrição de acesso! Um bom mote para os Arquivos em 2020! Ano em que originalmente 
entraria em vigor a LGPD3 e que entra para a história com a Pandemia da Covid19.

Este será o nosso “novo normal”. Com a possibilidade de novos períodos de isolamento social serem 
necessários, precisamos nos adaptar a dar acesso com restrição de acesso. Número controlado de 
consulentes na sala de pesquisa, com condições especiais de ingresso e permanência, necessidade de 
horários reduzidos, quarentena do acervo a cada consulente, servidores afastados ou por períodos mais 
longos em teletrabalho, possível crise de abastecimento de EPIs indispensáveis à execução de nossas 
atividades, avaliação de nossos sistemas de climatização, tão caros ao acervo e tão perigosos neste momento. 
Sem falar nos cuidados sanitários gerais, avaliação dos espaços físicos e dos fluxos de trabalho. Quanto 
tempo sobrevive o vírus no papel? E na polionda? E no plástico (sim temos documentos plastificados em 
meio a um mar de papel e outros suportes!). Se não tivermos luvas para fornecer, permitiremos o acesso 
sem elas ou exigiremos que o consulente traga a sua de casa? Ou seria este um risco maior? Inúmeros 
fatores que estamos discutindo intersetorialmente para a consolidação de protocolos de reabertura 
suficientemente detalhados para a indispensável orientação de uma reabertura segura.

Tão cedo não será possível manusear livremente os instrumentos impressos na sala de consulta. O que 
nos faz refletir que, mais acervo online é desejável sim, mas talvez o urgente sejam instrumentos de 
pesquisa online. Ainda somos muito analógicos! Nossas salas de consulta ofertam instrumentos muitos 
antigos, simples listagens, controles que, em que pese não serem normalizados ou livres de limitações e 
datados, ainda servem ao firme propósito de desvelar fragmentos de nossos acervos. 

O atendimento é outro serviço que sofrerá forte impacto. Nada como a dinâmica que se estabelece com 
o pesquisador na sala de consulta. Os caminhos da pesquisa são múltiplos e as escolhas muitas vezes 
são divididas no jogo que se estabelece presencialmente, entre o passeio pelos instrumentos, conversas, 
apresentação de outros documentos ou contato com outros pesquisadores. O atendimento à distância 
pode cercear parte desta troca, mas será necessário. Mesmo o reduzido e controlado atendimento 
presencial agendado, quando não for possível a consulta remota, terá algum prejuízo pela limitação de 
tempo e restrição de itens a serem solicitados. Caberá às equipes de atendimento o esforço de zelar por esta 
comunicação, buscar compreender as demandas, encaminhar os instrumentos e orientar sobre o acervo. 
Embora simpático o recurso de videochamadas, o bom e velho e-mail e, quando necessário, o telefone são 
as ferramentas mais importantes nesta atividade. Reuniões virtuais podem ser utilizadas, mas em situações 
mais pontuais. Pontos redobrados de atenção ficam para os documentos com alguma restrição, o fluxo de 
autorizações e termos de responsabilidade. Devemos considerar também que solicitações de reprodução 
por demanda de pesquisadores aumentará, tornando indispensável estabelecer cotas individuais e 
considerar este fator no planejamento dos projetos de digitalização.

Enquanto alguns serviços e trabalhos técnicos poderão ser executados com maior facilidade de forma não 
presencial, outros ficarão suspensos na modalidade presencial por maior tempo, como é o caso de cursos, 
eventos e visitas monitoradas. Algumas modalidades como oficinas práticas precisarão ser adiadas. Em 
outros casos precisaremos desenvolver novos produtos, como por exemplo, visitas mediadas e exposições 
virtuais, práticas já bem frequentes em museus, mas ainda iniciais em arquivos.

A imersão neste momento certamente deixará suas marcas.  A necessidade de incrementar nossa presença 
nos diferentes canais digitais, aproveitando as formas de comunicação, entra para a agenda de forma 
mais evidente, não apenas com mais acervo digital, mas, principalmente, com mais serviços, instrumentos 

3 LGDP – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – Ver em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
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de pesquisa, esforço de mediação, referência e difusão de conhecimentos gerados pela instituição. Na base 
de tudo, o trabalho técnico criterioso de nossas equipes e o zelo por atender bem nossos usuários. Os 
desafios são novos! O momento é ímpar na história! Mas a base das soluções e caminhos que sustentará 
nossa criatividade é o legado técnico-arquivístico, bibliográfico e de preservação que vimos construindo 
dedicadamente ao longo dos anos.

Já é dia 19! A noite passa rapidamente e nela é possível trabalhar com um pouco de tranquilidade, sem a 
necessidade de intercalar um pensamento com afazer doméstico, a atenção aos filhos de 7 anos lançados à 
frente de um computador ou querendo brincar de esconde-esconde, roupa, comida, poeira, higienização de 
cada item comprado no mercado e já um pouco de claustrofobia pelo isolamento. Este é nosso novo normal 
(no momento!). Mas estamos todos no mesmo barco, Arquivos do mundo e cidadãos de inúmeras nações. 
Do cansaço vai ficar uma lembrança apagada e teremos de saldo muito aprendizado e aprimoramento, 
além, é claro, de muitos documentos sobre a Pandemia da COVID19 para descrever e preservar! 

Camila Brandi
Pandemia na pandeminha vida

Isaura Maria Ribeiro Bonavita I Pedagoga pela Universidade Ibirapuera – UNIB, pós-graduada em 
Museografia e Patrimônio Cultural pelo Centro Universitário Claretiano. Email: isahbonavita@gmail.com

Eram meados de março.  

Dias quentes e ensolarados a se despedirem do verão, quando pela porta da fatalidade entrou a pandemia, 
assolando o dia a dia.

Em poucos momentos, 

mesa fechada,

gavetas trancadas,

material guardado na mochila,

lá fui eu! 

Um até logo,

ou até quando, 

na incerteza da vida.

Trabalhar em casa, interfaces do inesperado,

Do desconhecido,

Do não sequer entendido.

De repente, novas ordens, 

contra ordens,

férias estranhas,

silêncio profundo.

Passa o tempo. Desponta abril.

Em seus últimos dias, anunciando o outono, 

O medo,

A incerteza,

A esperança,

O trabalho entre quatro paredes,

desinfetadas,

limpas,

perfumadas,

mailto:isahbonavita@gmail.com
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começa a se fazer.

Na rotina de um dia, na 

pandeminha existência,

no lufa-lufa da limpeza,

no lava-lava das máscaras,

limpa maçaneta,

sola de sapato,

lava as mãos,

o bate-bate do teclado,

desvia a apreensão,

dá amplitude ao pensamento,

traz produção e renovação.

Os dias se vão.

As noites adentram a morada e o cansaço da lida traz

o sono preocupado,

o sonho agitado,

pela distância do mundo,

pela saudade de todos,

de tudo,

que nos faz um ser social.

Quarentena se vai, atinge mais de cem dias.

Nada nos traz a calma, 

a normalidade de vida.

O ritmo diário segue sua cadência;

desinfeta,

      higieniza,

          lava mão,

            lava tudo.

Lava a vida, ensaboa a incerteza,

o desassossego, 

e em águas de esperança enxagua junto os medos,

os pesadelos e ao sol suave e belo de inverno,

seca as lágrimas e aquece a alma.

Pandemia, 

Na pandeminha existência,

os dias passam,

ao sabor da brisa,

ao calor do sol,
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ao verde multi tom, 

no silêncio profundo,

na calma da distância, 

na esperança de um novo amanhã.

Pandeminha sobrevivência

em tempos de incerteza,

medo,

e porque não dizer,

de batalha para continuar a viver,

faz verdade a sabedoria da idade:

“Eu sou aquela mulher 
a quem o tempo 

muito ensinou. 
Ensinou a amar a vida. 

Não desistir da luta. 
Recomeçar na derrota. 

Renunciar a palavras e pensamentos negativos. 
Acreditar nos valores humanos. 

Ser otimista. 
Creio numa força imanente 

que vai ligando a família humana 
numa corrente luminosa 

de fraternidade universal. 
Creio na solidariedade humana. 

Creio na superação dos erros 
e angústias do presente. 

Acredito nos moços. 
Exalto sua confiança, 

generosidade e idealismo. 
Creio nos milagres da ciência 

e na descoberta de uma profilaxia 
futura dos erros e violências 

do presente. 
Aprendi que mais vale lutar 

do que recolher dinheiro fácil. 
Antes acreditar do que duvidar.”

*Cora Coralina. Ofertas de Aninha (aos moços). In: “Vintém de cobre: meias confissões de Aninha”. 6ª ed., 
São Paulo: Global Editora, 1997, p.145.


