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RESUMO 

A aplicabilidade de uma política de preservação é de suma importância para a 

instituição mantenedora, assim como o desenvolvimento de diretrizes voltadas para 

o tratamento de coleções fotográficas. Estudo que visa verificar diretrizes para 

implementação de uma política de preservação para fotografias no CEMEF, Centro 

de Memória Fluminense. Para embasar o trabalho foi realizado juntamente a Funarte 

(Fundação Nacional de Artes) um levantamento teórico-empírico, onde foram 

observadas as normativas voltadas para área de preservação que se encontram 

registradas em cadernos técnicos. Verificadas as políticas adotadas por esta 

instituição foi estabelecida correlação com o acervo fotográfico do CEMEF. 

Posteriormente, foram analisadas as possíveis medidas a serem adotadas, bem 

como a metodologia para sua realização e as problemáticas que a permeiam, 

incluindo na análise as possíveis soluções para os fatores intrínsecos, extrínsecos e 

biológicos, visando à longevidade do acervo, beneficiando desta forma seus 

usuários e a preservação da memória contida nas fotografias lá acondicionadas. 

Obtém-se como resultado das perspectivas discutidas a importância vital que as 

políticas de preservação possuem, tal como sua aplicabilidade. 

 

Palavras-chave: Preservação; Políticas de preservação; Coleções de Fotografias. 



 

ABSTRACT 

 

The applicability of a preservation policy will is essential for any institution as a 

documentation keeper as well the development of guidelines focused on the 

treatment of photographic collections. This study looks to verify guidelines for 

implementation of a preservation policy for photos in the Rio de Janeiro’s State 

Memory Center, CEMEF (Cento de Memória Fluminense, in Portuguese). As a 

theoretical and empirical base an investigation at Funarte (National Foundation for 

the Arts) was done, to observe the regulations aimed at preservation area that are 

also registered in technical notebooks. They were so compared and related to the 

policies adopted by CEMEF. Subsequently, it was analyzed the possible steps that 

should be adopted, as the suitable methodology for its implementation and the 

problems that overpass it. It was also offered possible solutions in order to increase 

the longevity of the collection, in order to benefit users as well the memory 

preservation contained in photographs of the institution. As final considerations, it is 

affirmed the vital role of the preservation policies, and the proper ways to implement 

them. 

 

Keywords: Preservation; Preservation policies; Photography collections. 
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1 INTRODUÇÃO 

A aplicabilidade de uma política de preservação é de suma importância para a 

instituição mantenedora, assim como o desenvolvimento de diretrizes voltadas para 

o tratamento de coleções fotográficas. Os conceitos que delineiam essas normativas 

permitem o entendimento melhor de como acondicionar, proteger, guardar e 

prolongar a vida útil do documento de informação, a imagem. Desta forma, surgiu o 

interesse de compreender como se estrutura uma política de preservação, quais são 

os seus princípios, e como adaptá-la a uma coleção de fotografias. 

Uma política de preservação de patrimônio pode ser definida de diversas 
maneiras. Antes de qualquer coisa é um conjunto de ações que visa 
salvar referências. Pensada dessa forma, qualquer política de 
preservação é estratégica, pois, salvando referências do 
desaparecimento, salva identidades. E quanto mais amplas e 
abrangentes sejam tais identidades, mais importante poderá ser 
considerada tal política. (MAGALHAES, 2004, p.11). 
 

Pretendeu-se neste trabalho analisar como as práticas de preservação estão 

sendo aplicadas nas fotografias no Centro de Memória Fluminense (CEMEF), 

localizado na Biblioteca Central do Gragoatá (BCG) da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), fazendo assim uma pesquisa especifica na coleção Carlos 

Mônaco. Verificou-se a possibilidade de implementação de ações futuras, como 

mapear os problemas provenientes dos fatores intrínsecos, extrínsecos e biológicos, 

promover as condições adequadas de uso e visar à estabilidade e longevidade do 

acervo; a fim de beneficiar desta forma, não somente o acervo, mas também os 

pesquisadores que utilizam este material em seus estudos. 

Para analisar e discorrer sobre esses aspectos a pesquisa empírica torna-se 

indispensável. Por intermédio dela realizam-se descobertas combinando a teoria 

com a prática com o objetivo de responder as questões levantadas. Método de 

pesquisa qualitativo, exploratório e bibliográfico serão empregados. Segundo Minayo 

(1993, p.23): 

Atividade básica das ciências na sua indagação e descoberta da 
realidade. É uma atitude e uma prática teórica de constante busca que 
define um processo intrinsecamente inacabado e permanente. É uma 
atividade de aproximação sucessiva da realidade que nunca se esgota, 
fazendo uma combinação particular entre teoria e dados.  
 

Desse modo, o presente trabalho buscou abordar o conceito supracitado. 

Com o intuito de adequar as diretrizes existentes na Funarte (Fundação Nacional de 

Arte) a Coleção de Carlos Mônaco, que se encontra em regime de comodato e 
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tratada em sua totalidade pelo CEMEF, entretanto carece de cuidados específicos, 

uma vez que este acervo iconográfico não possui uma política estruturada com o 

enfoque em imagens e sim em Políticas de preservação em geral para toda a 

unidade de informação em seus diversos formatos, entretanto, a imagem requer um 

tratamento distinto em alguns aspectos. 

Em consonância ao referido acima, um estudo de campo foi realizado 

juntamente à Funarte contribuindo para o enriquecimento dos argumentos, em razão 

desta ser um órgão de desenvolvimento de políticas públicas fomentadora das artes, 

dentre as quais está a das artes visuais. Esta instituição possui um centro de 

conservação e preservação de fotografias, que atua em âmbito nacional, motivo pelo 

qual a torna uma referência no assunto. Sendo assim um questionário desenvolvido 

com perguntas direcionadas ao melhor entendimento das diretrizes utilizadas na 

instituição foi utilizado na pesquisa empírica. 

 Segundo o conservador de fotografia Pavão (2014), para preservar uma 

coleção de fotografias existem oito pontos básicos: observação e descrição, controle 

do ambiente onde as coleções estão armazenadas, a organização da coleção, o 

acondicionamento, o controle das condições de uso, cópia e duplicação, reparação 

das peças danificadas e a formação de técnicos em conservação e preservação de 

fotografias. 

 A ausência de políticas voltadas para a preservação e conservação, culminam 

na deterioração gradual das fotografias, ocasionando a perda de memória nela 

registrada.  Essa necessidade de promover condições adequadas de guarda e de 

uso das fotografias faz das políticas de preservação e conservação, um elemento 

indispensável em acervos iconográficos. 

O escopo do trabalho apresenta as distintas formas de definições que giram 

em torno dos autores sobre os termos preservação e Políticas de preservação, com 

isto a pesquisa conta com um levantamento bibliográfico do assunto referido acima, 

bem como estudo de caso no CEMEF juntamente à Funarte, visto que este é um 

referencial nacional nesta área de preservação e políticas relacionadas a esta, 

corroborando para objetivar a pesquisa, um questionário para esclarecer 

indagações, organizar e coletar informações pertinentes ao tema em questão. 

Este trabalho constitui um estudo de caso com enfoque no CEMEF localizado 

na BCG da UFF, com o objetivo de verificar diretrizes para implementação de uma 

política de preservação que melhor atenda às necessidades do CEMEF, em razão 
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desta instituição não possuir uma política de preservação registrada, com 

parâmetros voltados para os documentos fotográficos. Esta problemática afeta os 

documentos diretamente, nesta perspectiva um levantamento teórico-empírico, a 

realizar-se na Funarte (Fundação Nacional de Arte), tornou-se essencial, visto que, 

através dela é possível analisar e discutir os conceitos e constituir a sustentação dos 

argumentos neste âmbito, por ser uma fundação reconhecida nacionalmente. 

Trata-se de pesquisa descritiva por tentar descrever as diretrizes para a 

implementação e utilização de uma política de preservação, mediante entrevista e 

questionário. Segundo Vergara (2000, p.47), a pesquisa descritiva expõe as 

características de determinada população ou fenômeno, estabelece correlações 

entre variáveis e define sua natureza.  

Com isso, verificou-se as políticas de preservação da FUNARTE, (Fundação 

Nacional de Arte), e estabelecer correlação com o CEMEF e seus documentos 

fotográficos, em razão disto a pesquisa é qualitativa. Segundo Silva e Menezes 

(2000, p. 20):  

A pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre o 
mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo 
objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em 
números. 

 

Diante disto a pesquisa é descritiva por tentar descrever diretrizes e meios para 

efetivação das políticas de preservação, assim como as barreiras encontradas para 

estas ações, mediante levantamento bibliográfico e entrevista. 

No que tange a pesquisa de campo, que foi feita juntamente a FUNARTE, um 

roteiro de entrevista, com perguntas abertas, totalizada em quatro, com 

problemáticas que elucidam o estudo, desenvolvido a fim de municiar material 

empírico a pesquisa, vai nortear a pesquisa, aplicando a estes elementos empíricos.  

Por intermédio da analise destas informações, torna-se possível comparar e 

confrontar condições e barreiras com o objetivo de confirmar ou rejeitar hipótese ou 

os pressupostos delineados mediante o estudo. Segundo Yin (2000), o estudo de 

caso representa uma investigação empírica e compreende um método abrangente, 

com a lógica do planejamento, da coleta e da análise de dados. Corroborando para 

explicar se os objetivos deste estudo foram alcançados. 

O estudo é teórico-empírico, escalado da seguinte maneira: após esta 

introdução, a seção dois apresenta o método utilizado para a execução da pesquisa 

e a estrutura a ser seguida, a seção três aborda a discussão sobre os conceitos 
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principais da preservação, conservação e políticas de preservação, contendo uma 

abordagem referente às diretrizes pertinentes a preservação e conservação aplicada 

á fotografias. Na seção quatro estão contidas as políticas de fato voltadas para esse 

tipo de material, fotográfico. A seção cinco elucida como as políticas de preservação 

são empregadas em uma instituição, contém uma explicação sobre o local do estudo 

de caso, dando um breve panorama sobre o Instituto Funarte e um segundo 

momento elenca o conteúdo do estudo de caso realizado com as diretrizes que 

embasaram este trabalho, bem como os confrontos quanto á aproximação e o 

afastamento do caso exposto com o referencial teórico. A seção seis apresenta a 

conclusão, mostrando as considerações sobre o estudo e os resultados obtidos com 

sua analise, assim como as problemáticas identificadas.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

A preservação é uma atividade que abarca todas as ações voltadas para 

propiciar a longevidade do documento, independente de ser um bem cultural ou algo 

que simplesmente queremos que perdure. Para desempenhar este papel a 

preservação passa por alguns processos, como, identificar a estrutura do material a 

ser tratado, diagnosticar quais cuidados o documento carece, desenvolvimento de 

fichas de recebimento, para registrar o estado em que chegaram à instituição e 

protegê-lo através do tombamento e estabelecimento de normas adequadas ao 

acesso dos documentos. Enleada a preservação está a conservação que atua 

diretamente na estrutura física do documento, com a finalidade de impedir, retardar 

ou inibir as ações degradantes ocasionadas pela falta da preservação do 

documento. 

 Entretanto essas ações não podem ser isoladas, pensando nessa 

problemática torna-se imprescindível estabelecer uma Política de Preservação, a ser 

implantada em termos nacionais, visando a instituição de regras e diretrizes para a 

gestão de preservação e conservação de todo material armazenado na unidade de 

informação. 

2.1 PRESERVAÇÃO  

Houve uma época em que defensores da proteção dos artefatos culturais, 

incluindo livros, fontes documentais primárias, fotografias e objetos de museu, 

utilizaram os termos conservação e preservação como se houvesse equivalência. 

Embora hoje essas ações sejam vistas como distintas, os conceitos de preservação 

e conservação fundem-se no sentido amplo em um conjunto de ações para 

salvaguardar os documentos e assegurar a manutenção de nossa herança cultural.  

A preservação deve ser entendida, conforme Justiniano (2006), como “[...] o 

procedimento tomado para salvaguardar a obra de arte; se for bem efetuado, a obra 

se manterá estável e dificilmente precisará das intervenções de conservação e 

restauração”. Este conceito abrange os documentos como um todo, ele estende-se 

para arquivos em papel, livros e fotografias. 

Atualmente o conceito de preservação envolve inúmeras políticas e ações 

coordenadas para garantir a disseminação da informação em qualquer formato, 

implementando procedimentos de segurança adequados para retardar os fatores de 
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deterioração, o que inclui trabalhos de conservação.  

Para Poul Conway (2001), profissional americano da área de planejamento da 

preservação, ”Preservação é a aquisição, organização e distribuição de recursos a 

fim de que venham a impedir posterior deterioração ou renovar à possibilidade de 

utilização de um seleto grupo de materiais.”. Sua concepção converge com a 

definição do Arquivo Nacional (2010), para o qual a Preservação é a prevenção da 

deterioração e danos em documentos, por meio do adequado controle ambiental 

e/ou tratamento físico químico.  

A preservação tem por objetivo retardar a deterioração, sobretudo das 

coleções, atendendo aos procedimentos e medidas destinadas a assegurar a 

proteção física dos arquivos contra agentes de deterioração, como a luz, o suporte, 

pragas e a umidade relativa.  

Conway (2001, p. 14) afirma que a preservação compreende processos e 

procedimentos que, juntos, evitam a deterioração do documento, prorrogando a vida 

útil da informação contida nele e intensificando sua importância funcional. Da 

mesma forma Silva (2012), defende que a preservação garante o exercício da 

memória e da cidadania, a continuidade das manifestações culturais, a acumulação 

de conhecimento e do saber do homem no decorrer da história e combate a 

deterioração física e química dos acervos culturais, e com isto retarda e prolonga 

sua vida útil.  

Como afirmam Conway e Silva, a preservação estabelece a prorrogação da 

vida útil do documento assim como a continuidade das informações contidas nele, 

garantindo a salvagrada do patrimônio, prevenindo possíveis malefícios, 

proporcionando condições adequadas de “saúde”.  

A preservação segue políticas e estratégias que possibilitem a sobrevivência 

e melhores condições para os bens tangíveis, para tanto existe a necessidade de 

estabelecer programas de preservação, seguindo os seguintes parâmetros listados 

segundo Lygia Guimarães (2012, p. 72):  

 O exercício da memória e da cidadania;  

 Para garantir a continuidade das manifestações culturais;  

 Para garantir o produto intelectual, a acumulação do conhecimento e do saber 

pelo homem, no decorrer da história;  

 Para garantir a manutenção dos elementos da natureza e do meio ambiente. 



16 
 

 
 

 

Partindo deste princípio, preservar propicia a estabilidade do acervo, 

dificilmente este precisará de intervenções de conservação e restauro; dentro desta 

perspectiva, a função da preservação é assegurar as atividades de 

acondicionamento, armazenamento e proteção do documento. 

Verifica-se que, a partir dos princípios teórico-conceituais da preservação, faz-

se necessário analisar os aspectos que envolvem o conceito de conservação. 

Considera-se que a preservação tende cada vez mais para a conservação, 

compreendendo os mecanismos de deterioração dos documentos e evitando 

potenciais danos. Portanto a preservação encontra-se aliada à conservação, uma 

vez que suas ações permeiam todas as outras atividades fundamentais ao combate 

da deterioração física. 

2.2 CONSERVAÇÃO 

O papel da preservação refere-se a tudo que contribui para o tornar bom o 

estado das coleções, o que nos remete ao papel da conservação, enquanto 

preservar é uma mentalidade, uma consciência, conservar realiza intervenções 

diretas na estrutura física do documento, com o objetivo de tratar o acervo, o que a 

torna uma parte da preservação. 

Quanto a sua definição, em meio a pesquisas com autores renomados, seu 

conceito é descrito de forma similar, sendo que a preservação atua nos fatores 

externos em relação ao documento, suas práticas têm o objetivo de proteger e 

salvaguardar os registros documentais, por outro lado a conservação atua 

diretamente na estrutura física, com o objetivo de manter o tratamento dado a ele ou 

iniciar um. 

A conservação é definida segundo o Manual Técnico da Biblioteca Nacional 
(2011, p. 4): 

É um conjunto de medidas e estratégias administrativas, políticas e 
operacionais que contribuem direta ou indiretamente para a conservação 
da integridade dos acervos e dos prédios que os abrigam, são ações 
voltadas para adequar o meio ambiente, os modos de acondicionamento 
e de acesso, visando prevenir e retardar a degradação.  
 

           Ao falarmos de conservação devemos ter em mente todo complexo de 

atividades e etapas que essa tarefa implica, pois ela intervém diretamente na 

estrutura física do material e é apenas uma parte da preservação. Considera-se que 

a conservação tende cada vez mais para a preservação, compreendendo os 

mecanismos de deterioração das coleções evitando potenciais danos. 
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Esta consideração é afirmada com a visão de Justiniano (2006): “Conservação 

é uma etapa intermediária e só ocorre quando as ações preventivas não foram 

suficientes para resguardar as obras de arte.” Conservar seria a tentativa de 

estabilizar uma degradação que possa estar ocorrendo no objeto, principalmente na 

sua condição física (suporte) reparando o dano sem comprometer sua integridade 

histórica. 

 As intervenções diretas na estrutura física do documento caracterizam a 

conservação, que tem a finalidade de estabilizar o dano nela detectado, como afirma 

a autora, inibindo a ação precária decorrente da ausência de uma preservação bem 

sucedida.  

Portanto o conceito de conservação inclui a conservação preventiva, com o 

enfoque voltado para reduzir os riscos da deterioração, com: o controle ambiental, 

regularidade na manutenção do suporte, e proteção das coleções, com o uso de 

tratamento apropriado, esquema antifurto e criação de documentos substitutos para 

os originais. 

2.2.1 Conservação Preventiva 

Conforme a definição acima, as ações voltadas para minimizar futuras 
deteriorações ou perdas podem ser evitadas coma afirma Guimarães, (2012, p. 79): 

 [...] visam o tratamento do acervo como um todo. Estes procedimentos 
devem ser mantidos constantemente, após a realização de diagnósticos 
de situação e de riscos, que vão indicar as medidas que devem ser 
aplicadas para a proteção física dos acervos. Estas medidas e ações 
devem ter como objetivo evitar minimizar futuras deteriorações ou perdas 
e não devem interferir nos materiais […]; como também, não devem 
modificar a sua aparência.  
 

Torna-se necessário conhecer o acervo e suas instalações para estabelecer as 

medidas que melhor irão atendê-lo, estas devem ser aplicadas para proteção do 

acervo e são definidas prevendo o tratamento devido às coleções contidas no 

acervo, utilizando normas e critérios com o escopo direcionado para prolongar a vida 

dos documentos culturais. 

As ações designadas para conservação preventiva devem em primeiro lugar 

segundo Estabel e Moro (2014, p. 44), diagnosticar as condições gerais de 

preservação do acervo, pois assim será possível propor as melhorias necessárias. 

Por isso é importante identificar os subsídios indispensáveis para a formulação dos 

itens que precisam ser observados: fatores ambientais que causam degradação do 
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acervo; agentes biológicos; ação do homem; situações de emergência, como 

incêndios e inundações. 

2.2.1.1 Fatores ambientais 

São os agentes extrínsecos, como afirma Justiniano (2009): A temperatura, 

que está relacionada às estações do ano, bem como à situação geográfica do país e 

com variações imediatas, como o sol, a chuva, vento e nuvens; A qualidade do ar, 

sua umidade relativa e a quantidade de vapor de água contida num volume 

especifico de ar; A temperatura e a umidade relativa do ar são extremamente 

danosas para o objeto e dificultam a preservação do papel. Por isso são 

extremamente importantes os equipamentos de controle climático. 

2.2.1.2 Agentes biológicos 

Todos os seres vivos que tem capacidade de degradar materiais arquivísticos e 

biológicos, como: micro-organismos, fungos, bactérias, insetos, isopteros, traças, 

baratas, brocas, piolhos de livros, roedores, que tem preferência segundo Justiniano 

(2009, p. 11) por ambientes quentes, úmidos e escuros. De fato são encontrados 

como a principal degradação causada por animais nos acervos bibliográficos e 

arquivísticos. 

2.2.1.3 Ação do homem 

O manuseio incorreto danifica o acervo, assim como o acondicionamento e 

armazenamento inadequados dos materiais, da mesma forma o furto ou vandalismo.  

Ações que tornam o homem o maior causador destes danos pois seus atos podem 

reduzir a vida útil dos documentos culturais.  

Conforme Estabel e Moro (2014, p. 49-50) trata-se do manuseio incorreto que 

abrange: a colagem de fitas adesivas, que marcam o papel; apoiar os cotovelos em 

cima dos livros fragilizando gradativamente a estrutura do livro. Consumir alimentos 

sobre os livros, que atrairá insetos; guardar no interior do documento folhas e flores 

que podem manchar o documento; utilizar clipes de papel, que podem se oxidar 

entre as folhas, fotocopiar o livro, o que acarreta na fragilização de sua estrutura; 

dobrar suas folhas, tornando-o quebradiço; retirar o livro da estante pela lombada, o 

que faz gradativamente a lombada se soltar. 
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Acondicionamento incorreto, torna-se necessário evitar o acondicionamento em 

armários de madeira, o ideal é utilizar estantes de metal, para evitar cupins, impedir 

a superlotação das estantes, manter os livros na posição vertical, as coleções 

volumosas separadas e empilhadas em até três volumes, distanciar o livro do chão, 

ter cuidado com o transporte dos mesmos, não superlotando o carrinho. 

Furto e vandalismo, as soluções para este problema não podem ser efetivadas 

em curto prazo, exigindo investimentos específicos, para garantir a maior segurança 

às coleções, implementando algumas iniciativas, como: identificar os usuários que 

ingressam na biblioteca, controlar os locais de consulta dos usuários, colocar regras 

de funcionamento da biblioteca, e disponibilizar serviços eficientes de fotocopia.  

 

2.3 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO EM FOTOGRAFIAS 

 

A fotografia é uma representação visual, seu primeiro uso no Brasil foi feito 

pelo inventor francês Arthur Florans, nos anos 30, que trouxe esta técnica fotográfica 

para o Brasil, onde registrou momentos da família imperial. Uma das primeiras 

formas de registros fotográficos utilizadas comercialmente foi o daguerreótipo 

inventado pelo francês Louis Jacques Mandé Daguerre e foi o mais utilizado entre os 

anos 1835 a 1855. 

A fotografia deixou de ser apenas uma representação ilustrativa para assumir a 

posição de documento, fundamental para produção de conhecimento, mas como é 

um veículo perecível, necessita de cuidados específicos. 

A conceituação de preservação e conservação descrita nos tópicos superiores 

abarca as fotografias, entretanto, existem algumas especificidades que serão 

abordadas complementando os conceitos supracitados , embora a fotografia possua 

diferentes tipos de processos fotográficos, como assegura Mustardo e Kennedy 

(2001, p. 7). 

A maioria dos tipos de fotografia, embora exceções possam sempre ser 

encontradas, consiste de uma estrutura laminada, ou em camadas, pode ser dividida 

em três componentes: 

• uma camada de suporte primário; 

• uma camada aglutinante; 

• o material da imagem final.  
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Os fatores essenciais para a preservação e conservação das fotos estão 

ligados à tipologia fotográfica, Mustardo e Kennedy (2001, p. 7) afirmam que: 

 
áreas de armazenamento inadequadas, materiais de acondicionamento 
de baixa qualidade e práticas de manuseio inapropriadas estão entre os 
maiores fatores que contribuem para deterioração das fotografias.  

 
Estes fatores podem ser combatidos de várias maneiras. Algumas são mais 

fáceis de serem realizadas, enquanto outras requerem maior atenção, tempo, 

dinheiro e energia, como serão apresentados a seguir. 

2.3.1 Medidas de preservação fotográfica 

Para prevenir prováveis danos ao material fotográfico que é muito sensível é 

desejável que seja feito um levantamento das coleções: conduzido por um 

administrador de preservação ou conservador de fotografia qualificado, o 

levantamento de uma coleção é a base para uma ação futura de 

conservação/preservação. Existem fatores específicos a serem analisados, de 

acordo com Mustardo e Kennedy (2001, p. 17): 

 Avaliação da área de armazenamento: os instrumentos de monitoramento são 

essenciais para a avaliação apropriada das condições existentes. A avaliação 

dos resultados e as recomendações para melhoria das condições, caso 

necessário, devem ser fornecidas. 

 Inspeção de todas as bases dos filmes negativos para identificação dos 

negativos de nitrato e acetato que estejam deteriorados e necessitando 

duplicação ou armazenamento a frio. 

 Recomendações para armazenamento e acondicionamento de fotografias, 

negativos, álbuns, livros de recortes e objetos em estojos. 

 Identificação de fotografias necessitando tratamento de conservação: uma lista 

das prioridades para tratamento deve ser produzida durante levantamento geral 

do acervo e exibições ou solicitação de pesquisadores. Qualquer fotografia em 

risco de se deteriorar deve ser retirada de circulação e colocada em local seguro 

para avaliação posterior. 

Após os fatores elencados acima para acondicionar as fotografias de forma 

correta é necessário tomar alguns cuidados, como afirma o CENTRO DE 

PESQUISAS GENEALÓGICAS (CPG) (2013, p. 9): 

 Separar as fotografias dos demais documentos;  
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 Separá-las conforme o material empregado no seu suporte: papel, plástico ou 

metal;  

 Separá-las de acordo com as suas emulsões: preto e branco ou coloridas; 

 Separar as fotografias conforme suas dimensões.  

 As ampliações devem ser preservadas em mapotecas horizontais e as demais 

individualmente em envelopes, estes em caixas e estas em armários de aço. 

As fotografias são sensíveis, fator que requer, da instituição mantenedora, 

maior cuidado e minúcia no tratamento e acondicionamento, identificando quais 

serão os cuidados apropriados para cada tipologia fotográfica. 

Alguns utensílios, que habitualmente, são utilizados nas fotografias com a 

intenção de conservá-las trazem danos permanentes e talvez irreversíveis, como o 

uso de colas, fitas adesivas, clipes e grampos metálicos, invólucros de papel ou 

plástico e canetas, o material inserido nas fotografias, erroneamente, deterioram-se 

com o passar do tempo e tornam-se corrosivos e oxidantes, transferindo esse 

processo para as camadas da foto, e causando sua degradação. Isso antecipa o fim 

do material. 

Segundo CPG (2013, p. 10-11), medidas preventivas devem ser tomadas para 

evitar potenciais consequências degradantes às fotografias, como as descritas 

posteriormente, devendo assim utilizar: 

 As caixas confeccionadas em papel neutro são ideais para o acondicionamento 

de aproximadamente 10 fotografias já acondicionadas em envelopes em cruz. 

Caso isso não seja possível, deve-se optar por embalagens individuais de papel 

neutro, visto que entrarão em contato direto com as fotografias; 

 Envelopes em cruz são boas opções; 

 Evitar papel manteiga, cristal e do tipo Kraft contendo lignina, enxofre e ou ácidos; 

 Invólucros de PVC (cloreto polivinílico) devem ser evitados; 

 Pequenos reparos devem ser feitos com papel japonês e cola metilcelulose; 

 Plásticos como poliéster, polietileno e polipropileno são boas opções; 

 Utilizar cantoneiras caso seja necessário fixar fotografias em álbuns, painéis etc; 

 Utilizar invólucros de papel de boa qualidade, como é o caso do papel neutro, 

com pH próximo a 7,0 e que permitam anotações a lápis. 

A utilização destas diretrizes possibilita o prolongamento da vida útil da 

fotografia, todavia, é inviável idealizar uma biblioteca onde seus materiais estão em 
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perfeito estado de conservação e em excelentes condições de uso, mas não é 

permitida a consulta. Os usuários devem ser incentivados a utilizar os materiais de 

forma correta, adequando-se as normativas da instituição, pois o usuário é um fator 

importantíssimo na preservação do material, em vista disso iniciativas a educação 

em patrimônio devem ser bem delineadas, para estimular o uso consciente do 

material sem danificá-lo. 

2.3.2 Medidas de conservação fotográfica 

Além dos danos causados pelo uso diário e pelas ações humanas de 

vandalismo, os materiais das bibliotecas se deterioram mais rapidamente quando 

ficam expostos á luz solar, luminosidade, calor e umidade excessiva. O correto é 

mantê-los afastados de janelas e fontes de calor, mantendo o local ventilado e seco, 

viabilizando uma boa limpeza periódica, o que é essencial para prolongar a vida útil 

dos materiais, pois a poeira é um grande inimigo dos acervos. 

Outros fatores que contribuem para a deterioração da fotografia, como ataques 

biológicos, falhas de processamento, características intrínsecas de deterioração e 

exposição, exigem cuidados, e cabe aos profissionais de conservação, identificar e 

solucionar estes contratempos, estes e outros problemas relacionados podem ser 

evitados pelo exame cuidadoso, item por item, de todos os materiais introduzidos 

nas coleções. Qualquer evidência de infestação de fungos ou insetos, passada ou 

presente, deve ser registrada.  

Como definem Mustardo e Kennedy (2001, p. 10): Os itens suspeitos devem 

ser transferidos para condições mais secas e imediatamente isolados dentro de 

sacos de polietileno, até que possam ser examinados por um conservador ou 

alguém com o conhecimento apropriado deste assunto. O uso de luz ultravioleta 

pode auxiliar na determinação da atividade ou latência de colônias de fungos. As 

seguintes etapas de proteção devem ser seguidas para diminuir o risco de atividade 

biológica dentro do acervo: 

 Revisão inicial das coleções que entram no repositório; 

 Atenção rigorosa em manter as áreas de armazenamento e de trabalho livre de 

alimentos e de bebidas, incluindo embalagens e vasilhames; 

 Revisão periódica das condições de armazenamento; 

 Boas condições de limpeza e de manutenção; 
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 Exterminação programada e supervisionada, caso seja necessário. 

 Os danos biológicos comprometem o acervo fotográfico: 

 A entrada de alimentos e bebidas deve ser proibida; 

 A temperatura do local deve estar abaixo de 20ºC e a umidade relativa (UR), 

inferior a 50%;  

 Se existir alguma fotografia infestada, ela só pode ser reposta no acervo se 

encontrar-se totalmente livre do perigo;  

 Arejar as caixas que contém as fotografias periodicamente;  

 Não utilizar pesticidas nem fungicidas;  

 O material infestado deve ser mantido em quarentena até serem estabilizados; 

  Monitorar a existência de fungos, bactérias e insetos em fotografias recém-

chegadas à coleção;  

 A estrutura mobiliária deve ser trocada constantemente de local, pois dificultam a 

localização de focos de insetos;  

 Os móveis de madeira devem ser tratados, assim como o piso e forro;  

 As peças atacadas devem ser manuseadas com luvas, touca, máscara 

descartável, avental e óculos de proteção, enfim todos os equipamentos de 

proteção individual necessários;  

 Quando detectado um pequeno foco de insetos, deve-se recorrer à ajuda 

especializada. 

O controle de temperatura está contido nas condições ambientais, 

compreendendo a umidade relativa do ar, a qualidade do ar e a radiação de luz, a 

negligência quanto a estes fatores compromete o acervo fotográfico: 

  Incidência dos raios ultravioletas provoca a existência de fungos e/ou 

craquelamento; 

 Emulsões, plásticos e papeis mais quebradiços são propensos a rachaduras; 

 A falta de controle da UR acarreta fotografias úmidas ou mofadas; 

 Luminosidade causa ondulações e esmaecimento dos corantes da fotografia.  

Outras recomendações especificas são propostas por Mustardo e Kennedy, 

para o acondicionamento adequado (2001, p. 18):  

 Manter o material colorido à UR de 40% e oscilação de 5% para mais ou para 

menos, em períodos de 24 horas; 
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 Manter material preto e branco à umidade relativa por volta de 35% e oscilação 

por volta de 5% para mais ou para menos, durante 24 horas; 

 Dispor os armários de forma perpendicular às janelas, evitando assim a incidência 

direta das radiações solares;  

 Evitar grande volume de vidros, que permitem a incidência de luz solar;  

 Evitar lâmpadas no interior das vitrines de exposição de materiais fotográficos;  

 Evitar máquinas reprográficas junto ao acervo fotográfico;  

 Manter peças não utilizadas acondicionadas em caixas ou sobe tecidos;  

 Não utilizar lâmpadas de mercúrio ou sódio;  

 Realizar exposições de fotografias a níveis baixos de luz, somente quando 

estritamente necessário e sobe iluminação controlada. 

           A higienização das áreas de depósito e do acervo é imprescindível para que 

as demais ações de preservação/conservação obtenham êxito, e deve ser uma 

atitude rotineira. Ela constitui o principal passo para a conservação preventiva, 

garantindo o aumento da vida útil das fotografias, nestes processos estão envolvidos 

os passos para higienizar as fotografias, que envolvem: 

 Utilizar capelas de higienização, de forma a evitar que o técnico aspire pó e gases 

provenientes do tratamento das fotografias;  

 Isolar as fotografias a serem limpas;  

 Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs);  

 Remover excrementos de insetos com auxílio de lupa e bisturi;  

 Fitas adesivas também devem ser removidas com auxílio de bisturi;  

 Quando muito aderidas, deve-se evitar removê-las;  

 Grampos e clipes metálicos devem ser retirados com o auxílio de uma espátula; 

 As manchas deixadas por eles devem ser limpas, somente no verso, com um 

pincel macio;  

 Após a higienização, as fotografias devem ser acondicionadas em embalagens de 

papel neutro, adequadas ao formato das mesmas. 

A falta da higienização frequente implica no aparecimento de fungos, roedores, 

bactérias e outros agentes, que promovem diversos danos às fotografias, muitos 

deles irreversíveis, descritos por Mustardo e Kennedy (2001, p. 21) como: 

 Arranhões e riscos sobre a imagem; 

 Cortes sobre a imagem; 
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 Desfiguração da imagem e do suporte; 

 Encolhimento; 

 Envelhecimento; 

 Fotografias fragilizadas; 

 Manchas escuras; 

 Perda de cor; 

 Perda de densidade. 

Entre as ações preventivas estão envolvidas a necessidade de:  

 Evitar o contato com o pó utilizando sempre EPIs como luvas, óculos, aventais, 

protetor de manga, máscaras etc;  

 Evitar o uso de cera e solventes quando da limpeza do piso; 

 Evitar o uso de espanador de pó e vassoura que espalha a poeira;  

 Limpar as caixas arquivo com aspirador de pó ou pano levemente umedecido, no 

caso das caixas de polionda, além de descartar e substituir caixas danificadas e 

com excesso de pó; 

 Manter as superfícies destinadas à limpeza e tratamento das fotografias livres de 

poeira e sujeiras antes, durante e após os procedimentos;  

 Proteger a área de sucção dos aspiradores com o uso de TNT que deve ser 

substituído após sua utilização, evitando danos aos materiais e que o pó seja 

espalhado; 

 Proteger as mesas de trabalho com tampo de vidro, o que facilita a sua limpeza;  

 Retirar o pó dos móveis e estantes com o auxílio de um aspirador de pó; 

 Evitar carpetes, cortinas e tapetes. 

    Independente do comprometimento e especialização da equipe envolvida, sempre 

poderá ocorrer melhoria nas áreas de armazenamento dos materiais, de 

acondicionamento ou das práticas de manuseio dentro do acervo.  

É imprescindível reafirmar que a limpeza diária do espaço físico e semanal do 

material fotográfico são fundamentais para aumentar a vida útil do acervo, diminuir a 

infestação por parte de roedores, insetos, fungos e bactérias. 
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3 POLÍTICAS DE PRESERVAÇÃO PARA FOTOGRAFIAS  

As políticas de preservação são normas ou instruções adotadas e definidas por 

cada instituição com o objetivo de reduzir e prevenir os impactos que os documentos 

sofrem ao longo de sua vida. Segundo Chiavenato (1984, p. 245), a política de 

preservação trata-se de um trabalho de gestão onde a definição de prioridades de 

ação é essencial, e ratifica que: 

Uma política é um guia genérico para a ação. Ela delimita a ação, 
mas não especifica o tempo. É uma definição de propósitos 
comuns de uma empresa e estabelece linhas de orientação e 
limites para a ação dos indivíduos responsáveis pela 
implementação dos planos. As políticas constituem planos que 
lidam com problemas recorrentes e para os quais não existe 
solução rotineira e levam a organização a reconhecer objetivos 
específicos e a trabalhar em conjunto para seu alcance dentro de 
uma maneira amplamente definida. 

Além do cumprimento das diretrizes relacionadas à preservação e conservação 

descritas no capítulo anterior, é necessário instituir uma política que deve estar 

fundamentada no conhecimento da instituição mantenedora, o que equivale a 

identificar sua missão, seu público alvo, suas coleções e funcionários. 

A política de preservação deverá contemplar um plano de preservação a curto, 

médio e longo prazo. O desenvolvimento de um plano de preservação tem como 

objetivo, segundo Guimarães (2012, p. 82): 

 Definir parâmetros para retardar e prolongar a vida útil dos acervos culturais 

através do combate a deterioração; designar ações coordenadas para garantir a 

continuidade do plano;  

 Permear as condições a serem adotadas durante o planejamento e 

desenvolvimento das atividades de preservação que englobam: Integração total 

entre diretoria; corpo técnico; administração; serviços gerais/manutenção; 

incrementar as atividades interdepartamentais, onde todos são responsáveis, 

para que as metas definidas no programa possam ser atingidas;  

 Ações administrativas que devem nortear o programa.  

 A partir deste estudo, prioridades relacionadas ao tratamento a ser dispensado 

ás coleções devem ser estabelecidas. Nem tudo poderá ser preservado utilizando-se 

os mesmos procedimentos técnicos. Tem que haver uma hierarquização das 

coleções. 
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A elaboração deste planejamento deve ser feita em conjunto com os chefes de 

cada setor da unidade da informação, e este visa evitar que pequenas emergências 

tornem-se um grande desastre, por isto algumas medidas de segurança devem ser 

implementadas às Políticas de preservação, como descrevem Mustardo e Kennedy 

(2001, p. 17): 

 Uma lista de telefones atualizada de todo o pessoal (residência e escritório), junto 

com as fontes mais próximas dos materiais necessários, deve ser colocada em 

um local de destaque e espalhada através do repositório. 

 Materiais de emergência devem ser antecipadamente estocados em um armário, 

prontos para serem usados em caso de uma eventualidade. 

 Todo o pessoal deve estar familiarizado com o plano e suas implementações. 

 Deve-se desenvolver um programa de duplicação de negativos deteriorados para 

coleções de negativos fotográficos, um programa de duplicação adequadamente 

planejado é essencial tanto para resguardar os negativos contra o uso excessivo, 

quanto para garantir que as imagens sejam acessíveis ao público. 

Para se iniciar com responsabilidade um programa de duplicação, deve-se 

primeiramente desenvolver rígidas especificações por escrito, antes do lançamento 

das propostas de contrato, incluindo clausulas para o controle de qualidade, 

catalogação, acondicionamento e armazenamento apropriados das imagens 

originais e duplicadas. Ao selecionar um prestador de serviço de duplicação, deve-se 

obter e confirmar as provas de competência fornecidas pelo próprio prestador de 

serviço e consultar outros profissionais que já tenham tido experiência em projetos 

similares.  

Normas por escrito são essenciais para codificar as práticas de manuseio e 

uso, minimizando, assim, os desentendimentos entre pessoal e pesquisadores. 

Essas normas devem ser acompanhadas por treinamento de todo o pessoal interno 

e de usuários. O acesso aos materiais originais raros, valiosos ou frágeis deve ser 

limitado, fornecendo-se, sempre que possível fac-símiles ou fotocópias para 

referência. O acesso às fotografias originais deve ser cuidadosamente selecionado e 

o seu uso atentamente monitorado. Luvas de algodão ou cirúrgicas devem ser 

fornecidas para um manuseio seguro. 

A política de preservação é constituída de uma interação, de forma ordenada, 

de procedimentos preservacionistas, nas atividades rotineiras visando prolongar a 
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vida dos acervos, estimulando como meta a racionalização de recursos financeiros e 

humanos da instituição (GUIMARAES, 2001, p.89.).  

Mencionado isto vale reiterar que cada instituição definirá o modelo de sua 

política de preservação, não existindo assim modelo fechado a ser adotado: cada 

uma tem seu perfil, demanda, porte, suporte, mídia e equipe. 

 Tendo em vista esta funcionalidade, Zuniga (2002, p. 75), salienta a 

importância de uma política de preservação:  

 Atuar de forma globalizante envolvendo todo o corpo institucional, que passa a 

agir de forma mais consciente graças ao conhecimento adquirido;  

 Atribuir responsabilidades, na medida em que as decisões passam a ser tomadas 

coletivamente;  

 Possibilitar que as prioridades sejam decididas em conjunto, baseadas no 

entendimento de toda a problemática institucional;  

 Possibilitar continuidade, mesmo que haja, mudança do responsável pelo 

programa;  

 Racionalizar custos, otimizando o orçamento. 

Uma política de preservação envolve muitos fatores, portanto é necessário o 

conhecimento profundo do acervo ou instituição na qual ela irá ser aplicada, como 

seu sitio e edificação, pois esta implica na tipologia documental, suporte dos 

arquivos e documentos, bem como a estrutura, através desse mapeamento as 

decisões poderão ser tomadas sem grandes obstáculos. 

Após analisar estas prioridades verifica-se os parâmetros para implementação 

das políticas, que envolvem, conforme Zuniga (2002, p. 78): 

 Estar escrita  

 Ser conhecida por todos: corpo diretivo e equipes.  

 Estar escrita de maneira clara, realista. A clareza é fundamental para que ela seja 

implementada sem erros.  

 No caso de política de preservação, estar integrada às políticas gerais da 

instituição e seus procedimentos estratégicos.  

 Deve ser revisada e atualizada com regularidade,  

 Deve poder contar com o envolvimento do corpo diretor, comprometido com sua 

implementação, ou estará fadada ao insucesso. 

Colocar em prática uma política de preservação não é uma tarefa fácil, entretanto 
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é fundamental para a instituição, incluir alguns fatores supracitados, como 

treinamento, capacitação, incentivo, formação acadêmica do quadro de funcionários, 

estruturação do programa de treinamento, com palestras e cursos para que os 

funcionários trabalhem com interação total da proposta da instituição. 
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4 POLÍTICAS DE PRESERVAÇÃO EM INSTUTUIÇÃO 

Este capítulo visa apresentar a funcionalidade das políticas de preservação em 

acervos fotográficos, demonstrando que os princípios referenciados posteriormente 

são aplicados fora da teoria.  

4.1 FUNARTE 

O Centro de Conservação e Preservação Fotográfica da Funarte – CCPF – é 

uma instituição que possui caráter técnico, e atua na recuperação de acervos 

fotográficos brasileiros públicos e privados, não possui acervo próprio. É uma 

referência no setor de conservação fotográfica. 

Criado em 1984 a partir de um termo de coordenação técnica com a 

Fundação Nacional Pro-Memória, como parte do programa Nacional de Preservação 

e Pesquisa Fotográfica do então instituto Nacional da Fotografia da Funarte (Infoto). 

Tem como função gerar condições técnicas para manter viva a memória fotográfica 

brasileira, conceber núcleos regionais de preservação, formar pessoal técnico 

especializado, realizar pesquisa de soluções, adaptar materiais acessórios e difundir 

informações em conservação e preservação fotográfica, é um centro agregador de 

especialistas de formação de mão-de-obra especializada.  

Todo seu trabalho é voltado para produção de conhecimento e seus 

resultados são difundidos por meio de relatórios e publicações, como os cadernos 

técnicos de conservação fotográfica, permitindo a criação de uma bibliografia 

básica.1 

4.2 ANÁLISE E RESULTADO DO CCPF 

Dentre as instituições que realizam trabalhos voltados para políticas de 

preservação e conservação a Funarte foi selecionada para estruturar a parte 

empírica do mesmo. Essa escolha se deu tanto pela facilidade de acesso da autora 

como por a instituição ser vinculada ao Ministério da Cultura e tratar-se do órgão 

responsável, no âmbito governamental, pelo desenvolvimento de políticas públicas 

de fomento ás artes visuais, podendo figurar como exemplo para outras instituições 

                                                
1 FUNARTE (Brasil). Caderno Técnico de Conservação Fotográfica. Disponível 
em:<http://www.funarte.gov.br/artes-integradas/caderno-tecnico-de-conservacao-fotografica/>. Acesso 
em: 11 jul. 2016. 
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nacionais. Com o intuito de aproximar técnica e realidade, um roteiro de entrevista, 

contendo as seguintes questões abaixo foi elaborado. 

1. Há quanto tempo existe o laboratório e há quanto tempo está funcionando? 

2. Existe oficialmente uma política digital ou impressa a qual os funcionários 

podem recorrer? 

3. Quais os princípios dos laboratórios voltados para a política de preservação? 

4. Quais as dificuldades para implementar e manter estas políticas? 

A entrevista realizada juntamente com a coordenadora do Centro de 

Conservação e preservação fotográfica, Sandra Baruki, elucidou a importância de 

uma Política de preservação voltada para fotografias, juntamente com a análise dos 

cadernos técnicos da Funarte. O roteiro na integra encontra-se em anexo no corpo 

deste trabalho. Entretanto neste primeiro momento tem o objetivo encadear as 

questões abordadas com o marco teórico conceitual.  

Segundo a entrevistada bem como Mustardo e Kennedy (2001), existem 

diretrizes para implementação de uma política de preservação que melhor atenda as 

demandas de determinada unidade de informação assim como o trabalho visa 

analisar o estudo empírico e relacionar com o marco teórico, e num segundo 

momento sugerir essas medidas para serem aplicadas no CEMEF. Mediante a 

entrevista, permanece evidente que a preservação de coleções fotográficas é um 

elemento importante na administração geral de qualquer repositório arquivístico.  

A inadequação da área de armazenamento, com materiais de baixa 

qualidade estão entre os maiores fatores que contribuem para sua deterioração, 

conforme Mustardo e Kennedy (2001), fatores estes encontrados no CEMEF. A ação 

reparatória seria: avaliar o armazenamento, analisar apropriadamente as condições 

existentes e estabelecer o melhor resultado e as recomendações para melhorar o 

quadro, caso necessário. Isso foi mencionado pela entrevistada. 

            Após a avaliação do armazenamento devemos ter em vista os fatores que 

contribuem para um acondicionamento de fotografias, negativos, álbuns, recortes e 

objetos em estojo adequado. Para tanto o CPG (2013, p. 9), afirma que as 

fotografias têm suas particularidades, com isto estas necessitam ser devidamente 

separadas conforme o material empregado no seu suporte, de acordo com as suas 

emulsões, preto e branco ou coloridas, agrupadas segundo sua dimensão.  

         As fotografias são sensíveis, o que requer, da instituição mantenedora, maior 

cuidado e minúcia no tratamento e acondicionamento, identificando quais serão os 
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cuidados apropriados para cada tipologia fotográfica. Medida que pode ser 

administrada no CEMEF, uma vez que sua coleção está separada apenas por título, 

em oposto a normativa acima. 

               Outro fator abordado na entrevista foram os níveis de umidade relativa, visto 

que existem limites máximos e mínimos recomendáveis, conforme salienta Mustardo 

e Kennedy (2001), a temperatura do local deve estar abaixo de 20ºC e a umidade 

relativa (UR), inferior a 50%, já o material colorido à UR de 40% e oscilação de 5% 

para mais ou para menos, em períodos de 24 horas; Manter material preto e branco 

à umidade relativa por volta de 35% e oscilação por volta de 5% para mais ou para 

menos, durante 24 horas. 

Infelizmente o CEMEF não dispõe de verba para arcar com os instrumentos 

que monitoram a temperatura, o que infelizmente acelera o processo de deterioração 

das fotografias. A temperatura e a umidade relativa do ar são extremamente 

danosas para o objeto e dificultam a preservação do papel, por isso são 

extremamente importantes os equipamentos de controle climático, como afirma 

Justiniano (2009). 

Posteriormente às medidas preventivas, é de suma importância identificar as 

fotografias que necessitam de conservação, listá-las com prioridade de tratamento. 

Enleada aos processos de conservação está à higienização. Se existir o risco de 

uma fotografia se deteriorar esta deve ser retirada de circulação e colocada em lugar 

seguro para avaliação, conforme a entrevistada afirma. 

Em função do estado de conservação as técnicas de higienização devem ser 

adotadas em consonância com Mustardo e Kennedy (2001), A higienização das 

áreas de depósito e do acervo é imprescindível para que as demais ações de 

preservação e conservação obtenham êxito. Como menciona Justiniano (2006), 

conservar seria a tentativa de estabilizar uma degradação que possa estar 

ocorrendo no objeto, principalmente na sua condição física (suporte), reparando o 

dano sem comprometer sua integridade histórica. Em virtude disto a higienização 

precede a estabilização, estas medidas são responsáveis pela longevidade das 

fotos, no entanto o acervo do CEMEF não efetua tais ações, o que culmina na 

deterioração gradual de seu acervo. 

Subsequentemente ao reportado na entrevista, é fundamental definir um 

plano adequado de emergência e resgate por escrito, evitando que pequenas 

emergências se tornem grandes desastres. O ideal seria que um armário fosse 
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abastecido com materiais de emergência prontos para serem usados no caso de 

alguma eventualidade e familiarizar a equipe com o plano de ação e 

implementações, bem como criar normas por escrito, que deverão ser conhecidas 

pela equipe e usuários, pois são essenciais para codificar as práticas de manuseio e 

uso, minimizando assim os desentendimentos entre o pessoal e pesquisadores. 

Além disso, o acesso aos materiais raros, originais, valiosos ou frágeis deve ser 

limitado, fornecendo sempre que possíveis fac-símiles ou fotocopias para referência. 

O acesso às fotografias deve ser cuidadosamente oferecido e o seu uso 

atentamente monitorado. Luvas de algodão ou cirúrgicas devem ser fornecidas para 

um manuseio seguro. 

Considerando as ações traçadas acima e visando sua funcionalidade, é 

necessário primeiramente registrar todas estas normativas de forma clara, de forma 

a ser implementada sem erros e torná-las conhecidas como afirma Zuniga (2002, p. 

78), além de desenvolver parâmetros que permitam sua atuação globalizante, 

envolvendo todo o corpo institucional atribuindo responsabilidades, possibilitando 

que as prioridades sejam decididas em conjunto, baseadas no entendimento de toda 

a problemática institucional, provendo continuidade mesmo que haja mudança do 

responsável pelo programa, racionalizando custos e otimizando o orçamento, como 

reitera Zuniga (2002, p. 75). 

Ao fim da entrevista fica evidente que há consonância entre a literatura e as 

ações abordadas no CCPF. Visto que o objetivo da entrevista é verificar e analisar os 

resultados, mediante consolidação dos fatos supracitados torna-se claro que as tais 

normativas podem ser adequadas ao CEMEF, embora existam algumas limitações 

referentes à aplicabilidade de algumas diretrizes abordadas. A partir dessas 

constatações acima supracitadas serão tecidas algumas considerações. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao fim deste trabalho, pode-se afirmar que as medidas e conceitos 

abordados, tanto pela entrevistada quanto pelos autores da área, são propostas que 

atendem as necessidades do CEMEF e podem ser estabelecidas nesta instituição, 

visto existir correlação entre as necessidades e condições existentes em seu acervo. 

Em decorrência dos objetivos traçados inicialmente, referente à ausência de 

uma política de preservação registrada e em progresso com enfoque em fotos, foi 

identificado que as práticas de preservações fotográficas que estão em vigência no 

CEMEF não sana as necessidades do acervo devido à carência de recursos para tal 

intervenção. Apesar das condições atuais a coleção Carlos Mônaco – coleção 

selecionada para ser alvo da analise devido a grande quantidade de fotografias 

existentes no acervo – está acondicionada, no entanto com os recursos disponíveis, 

condição que não representa o ideal como referido acima pelos autores 

especialistas na área, é uma solução provisória, visando à preservação da memória 

contida nas fotos, com o material disponível pela administração da instituição. 

O ideal seria como afirma Magalhães (2004), realizar uma estratégia com a 

finalidade de salvar a identidade contida nos documentos, independente do formato, 

reunindo um conjunto de ações que visa salvaguardar os referenciais, neste caso as 

fotografias. Para que este conjunto de ações tenha êxito é preciso levar em 

consideração seu armazenamento, os fatores extrínsecos e intrínsecos que 

permeiam o acervo, seu sítio, a umidade relativa, promover condições adequadas 

para sua permanência no local em que está acondicionado, identificar o material que 

melhor se adéqua a tipologia da foto, uma vez que existem várias composições que 

evoluíram ao longo dos anos, a higienização adequada para esse tipo de material 

que é relativamente, mas delicado, requerendo assim mais cuidando em seu 

manuseio, elaborar uma ficha com informações referenciais para a recuperação das 

fotos em catálogos, o que facilita o acesso do usuário, além de prover boas 

condições de limpeza e manutenção ao acervo. 

Em conformidade ao referido acima é necessário que as politicas delineadas 

atuem de forma globalizante envolvendo todo o corpo institucional, de forma que 

passará a ser realizada de forma mais consciente graças ao conhecimento 

adquirido, possibilitando que as prioridades sejam decididas em conjunto, baseadas 

no entendimento de toda a problemática institucional, existindo continuidade, mesmo 
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que haja, mudança do responsável pelo programa. Racionalizando custos e 

otimizando o orçamento. Como afirma Zuniga (2002). 

Por intermédio desta análise é possível verificar que as barreiras existentes no 

CEMEF para implementação destas diretrizes são semelhantes às encontradas na 

Funarte, como a descontinuidade de gestão, a instabilidade que ocorre no Brasil 

atualmente. Diante destes fatores existe uma necessidade de ter essas políticas 

muito mais ligadas aos estatutos e aos protocolos internos, estabelecendo assim 

instituições mais fortes e não tão suscetível a essas mudanças de panorama 

nacional, pois as dificuldades de recursos, instabilidade institucional, falta de 

protocolos, de estatutos que mantenham essas questões como políticas de estado, 

fortalecimento das instituições, recursos e também principalmente da criação de 

vagas de trabalho, atravancam o desenvolvimento de uma área tão vital para a 

informação, que é a preservação desta, independentemente de seu formato. 

Juntamente a estas questões é fundamental contratar um profissional 

qualificado para área ou qualificar um dos funcionários que atuam na instituição, 

visto que a própria Funarte oferece cursos que qualificam o profissional na área de 

preservação, conservação e restauro. 

 Se existe uma dificuldade de angariar fundos seria interessante reunir-se com 

o dono da coleção em questão – que está em regime de comodato – e verificar a 

possibilidade de um investimento em material adequado para o acondicionamento 

das fotografias. Não basta apenas dispor do material é preciso investir na 

longevidade do mesmo e uma maneira de conseguir investimento é divulgar o 

material existente na instituição, o que possibilita um investimento externo ao acervo. 

Toda análise referida nesta pesquisa foi embasada de forma teórico-empírica, 

a parte teórica obteve respaldo em autores da área de preservação e conservação, 

já á empírica na entrevista feita juntamente à Funarte, com o intuito de verificar e 

adequar às diretrizes encontradas nesta para serem futuramente aplicadas no 

CEMEF, embora estas políticas possam ser utilizadas posteriormente em todo o 

acervo o enfoque foi à fotografia.   

Espera-se que este trabalho possa contribuir para a melhoria dos 

procedimentos de preservação das fotografias do CEMEF, assim como de outras 

instituições que contam com acervos fotográficos.  
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ANEXO A - Entrevista 

 

Roteiro de entrevista. 

Com o objetivo de nortear minha pesquisa através de uma instituição 

renomada como a Funarte, segue perguntas que serão pertinentes ao tema de 

pesquisa: 

 
1. Há quanto tempo existe o laboratório e há quanto tempo está funcionando? 

O laboratório existe a mais de duas décadas, foi criado na década de 1980, como 

parte do Programa Nacional de Preservação e Pesquisa da Fotografia do então 

Instituto Nacional da Fotografia, INFOTO, da Funarte. E ao longo de três décadas, 

implantou e consolidou a área no país como centro de referência para instituições 

detentoras de acervos fotográficos, estudantes e profissionais, e público em geral. 

 

2. Existe oficialmente uma política digital ou empresa a qual os funcionários podem 

recorrer? 

          Sim, estão nos cadernos técnicos, divididas em oito volumes, disponíveis em 

formato digital e existe uma normativa registrada, com as políticas de criação do 

programa. 

 

3. Quais os princípios laboratoriais voltados para a política de preservação? 
 

A princípio o diagnóstico de um acervo fotográfico é realizado através do 

levantamento das coleções, este deve ser a base para toda ação futura de 

conservação/preservação, entre os tópicos a serem cobertos pelo levantamento 

estão:  

 Avaliar o armazenamento: é essencial para avaliar apropriadamente as condições 

existentes e analisar o melhor resultado e as recomendações para melhorar as 

condições, caso necessário. 

 Recomendações para armazenamento e acondicionamento de fotografias, 

negativos, álbuns, recortes e objetos em estojo. 

 Verificar os níveis de umidade, visto que existem limites máximos e mínimos 

recomendáveis de UR. 
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 Identificar as fotografias que necessitam de conservação: listar as com prioridade 

de tratamento. Enleada aos processos de conservação está à higienização. Se 

existir o risco de uma fotografia se deteriorar, esta deve ser retirada de circulação 

e colocada em lugar seguro para avaliação. 

Definir um plano adequado de emergência e resgate por escrito, evitando que 

pequenas emergências se tonem grandes desastres, o ideal seria que um armário 

fosse estocado com materiais de emergência, prontos para serem usados, no caso 

de alguma eventualidade e familiarizar o pessoal com o plano e suas 

implementações. 

Desenvolver um programa de duplicação de negativos deteriorados: o intuito 

de ampliar o acesso ao público, pesquisas e publicações de imagens que, de outro 

modo, estariam inacessíveis, o aumento do acesso pode melhorar a preservação 

dos materiais fotográficos originais. 

Educar o pessoal e os usuários: Normas por escrito são essenciais para 

codificar as práticas de manuseio e uso, minimizando assim os desentendimentos 

entre o pessoal e pesquisadores. Essas normas devem ser acompanhadas por 

treinamento pessoal interno e de usuários. O acesso aos materiais raros originais, 

valiosos ou frágeis deve ser limitado, fornecendo sempre que possíveis fac-símiles 

ou fotocopias para referência. O acesso às fotografias deve ser cuidadosamente 

selecionado e o seu uso atentamente monitorado. Luvas de algodão ou cirúrgicas 

devem ser fornecidas para um manuseio seguro. 

O acondicionamento depende da estrutura do material, o que determina a 

proposta de tratamento e o tipo de acondicionamento e guarda. Os especialistas em 

documentação, responsáveis pelo tratamento técnico de catalogação e indexação 

do acervo, devem planejar o arranjo dos documentos, a partir dessa discussão os 

conservadores propõem o invólucro mais apropriado bem como o mobiliário. As 

embalagens devem seguir as normas de conservação fotográfica, especialmente os 

invólucros primários que estarão em contato direto com o suporte. 

O equipamento de climatização deve funcionar ininterruptamente, instalar um 

sistema de filtragem para partículas e para gases de dutos dos equipamentos, 

evitando a poluição ambiental. Às áreas de arquivo devem estar localizadas em 

lugar seguro, livre de enchentes ou inundações e é de suma importância implantar 

um plano de emergência. 
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4. Quais as dificuldades para implementar e manter estas políticas? 
 

Nós temos descontinuidade de gestão, isto existe em várias instituições, 

estamos muito sujeitos a instabilidade que ocorre no nosso país e que estamos 

vivendo, não é uma coisa de agora, tivemos uma reforma administrativa em 1990, 

então existe uma necessidade de ter essas políticas muito mais ligadas aos 

estatutos aos protocolos internos, mas estabelecidos, as instituições mais fortes e 

não ser tão suscetível a essas mudanças de panorama nacional, Dificuldades de 

recursos grandes, orçamento, o próprio ministério da cultura tem um dos piores 

orçamentos, se não o menor, e tudo muito instável, instabilidade institucional, falta 

de protocolos estatutos que mantenham essas questões como políticas de estado, 

fortalecimento das instituições, recursos e também principalmente criação de vagas 

de trabalho, estímulo de mais cargos técnicos, e investir em recursos humanos. 


