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RESUMO

Apresenta  e  discute  textos  especializados  na  área  da  preservação  e  conservação  de

acervos fotográficos com foco nas publicações em âmbito brasileiro. Os textos tratam do

histórico,  da  metodologia,  dos  manuais  ou  dos  projetos  específicos,  demonstrando  a

importância dos centros especializados no Brasil. O trabalho ainda aborda as indefinições

que rondam a área da preservação e faz um breve histórico da fotografia e da preservação

e conservação de acervos fotográficos de uma maneira mais geral. Conclui apresentando

a mudança de focos e temas dos textos com o passar dos anos.

Palavras-chave: Fotografia. Preservação de fotografia. Textos especializados.



ABSTRACT

Presents and discusses specialized texts on the subject of preservation and conservation

of  photographic collections,  focusing on the Brazilian publications.  The papers  argue

about history, metodologies, manuals or specific projects and that atent to importance of

the Brazilian specialized centers. Moreover, the paper presents the lack of definitions that

surrounds the subject of preservation, besides briefly telling the history of photography

and the history of preservation and conservation of photographic collections on a more

general escale. It concludes presenting the change of focus and themes of the texts as the

years went by.

Keywords: Photographic preservation. Photography. Specialized papers. 
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1 INTRODUÇÃO

A escolha do tema ocorreu  a  partir  do interesse  pela  disciplina  Preservação e

Conservação de Acervos Documentais e por ter a fotografia como uma das minhas áreas

de  interesse.  Portanto,  para  o  trabalho  de  conclusão  de  curso  decidi  unir  os  dois

interesses,  e  assim,  poderia  aprofundar  um pouco mais  o meu conhecimento sobre o

campo da fotografia.  Dentre  todos os  possíveis  ramos que as  duas  áreas  podiam me

proporcionar, preferi optar por analisar artigos publicados em publicações especializadas,

dando ênfase para o âmbito nacional.

O  objetivo  principal  deste  trabalho  de  conclusão  de  curso  é  fazer  uma  linha

evolutiva das transformações ocorridas na área da preservação de fotografia através das

publicações de especialistas da área. Nas publicações buscamos averiguar quais eram as

principais preocupações e discussões inerentes da área nos últimos 30 anos. Em princípio,

pensamos em agrupar os textos técnicos por décadas mas, no final,  a escolha acabou

recaindo por assuntos. 

Como objetivos específicos iremos conceituar a terminologia utilizada na área da

preservação de acervos fotográficos, começando pelo resumo da história da fotografia, e,

a  seguir, o  papel  da  fotografia  nos  acervos  documentais.  Para a  área  da  preservação

tentamos definir os termos, preservação, conservação e restauração utilizados na área. 

Vale ressaltar que o termo “textos técnicos” pode compreender artigos, resumos,

publicações  em anais  de  congressos  e,  ainda,  em revistas  especializadas  na  área  da

Arquivologia  e  Preservação.  Como  o  próprio  título  indica,  iremos  analisar  como  as

publicações especializadas tratam o tema. Embora tenham sido utilizadas diversas fontes,

os destaques ficaram para os artigos publicados nos Anais dos Congressos da Abracor

(Associação  Brasileira  de  Conservadores-Restauradores  de  Bens  Culturais)  e  nos

Cadernos Técnicos de Centro de Conservação Fotográfica da Funarte.
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O trabalho de conclusão de curso se divide em cinco seções, sendo as seções dois,

três e quatro as que desenvolvem os assuntos. Na seção dois examinamos a fotografia a

partir da renovação tecnológica, abordando suas definições, valores e mudanças ao longo

do  tempo.  Na  seção  três  dedicamos  à  área  da  preservação,  com os  conceitos  e  um

pequeno histórico do campo específico da preservação e conservação. Na seção quatro,

abordamos  os  textos  técnicos,  apresentamos  e  discutimos  os  artigos  selecionados

específicos da área. Os textos foram separados por assuntos: no primeiro subitem, os que

contavam a história  da fotografia;  no seguinte,  os  relacionados com metodologias  do

tratamento de conservação e ou dos manuais publicados; então, abordamos os artigos

sobre  projetos  e  treinamentos  específicos  da  conservação  de  acervos  fotográficos.

Finalizamos  com a  importância  da  criação  de  centros  especializados  no  Brasil,  com

especial ênfase no Centro da Funarte e o seu papel de divulgador de conhecimento e das

técnicas adequadas na atividade de preservação, conservação e restauração e fotografias.

Ainda compreende o trabalho de conclusão de curso a introdução, as considerações finais

e a lista de referências utilizadas.
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2 FOTOGRAFIA

Nesta seção vamos definir  e resumir  historicamente uma inovação tecnológica

desenvolvida no século XIX, que conhecemos com o nome de Fotografia. O interesse do

assunto  nesta  monografia  visa  os  acervos  fotográficos  pertencentes  aos  Arquivos  e

Bibliotecas,  na  sua  forma física.  As  principais  fontes  desta  seção foram as  obras  de

referência sobre o desenvolvimento da fotografia,  tais  como o livro do Boris Kossoy,

Fotografia & História, e  Manual de Preservação Fotográfica  do Centro de Pesquisas

Genealógicas de Nova Palma – Rio Grande do Sul, que teve como idealizadora Flávia

Pozzebon.

A fotografia pode ter diversos sentidos e valores, de acordo com seu contexto, sua

origem, causa e efeito. Assim como qualquer outro documento, tem seu valor probatório,

seus registros e sua importância para o meio na qual está inserida. Agora, o que chama

atenção para tal suporte documental é que ela pode ser abordada e criada por qualquer

um,  a  qualquer  momento  e  em  qualquer  lugar.  Isso,  claro,  desde  as  suas  primeiras

insinuações, a partir da câmara escura.

“Toda fotografia tem sua origem a partir do desejo de um indivíduo que se viu

motivado  a  congelar  em imagem um aspecto  dado  do  real,  em determinado  lugar  e

época.” (KOSSOY, 2001, p. 36). Sendo assim, é o olhar humano diante de algo que lhe

chama atenção,  que  determina  o  assunto  a  ser  registrado,  e,  isso  foi  possível  de  ser

registrado mecanicamente.

A fotografia  nasce,  portanto,  a  partir  de três elementos:  o assunto,  o que será

registrado,  o  acontecimento;  o  fotógrafo,  pensador  e  idealizador  do  produto  final,

julgador  do  assunto,  dono  das  emoções  que  serão  passadas  através  do  registro;  e  a

tecnologia, as ferramentas e técnicas utilizadas na produção da fotografia. “Fotografar,

portanto,  é  estar  imbuído  de  sentimentos  que  possibilitam congelar  aquele  momento

vivido, resgatando o ontem através dos olhos de hoje”. (POZZEBON, 2013, p. 8)
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Toda fotografia nos conta uma história, é um fragmento do passado. A partir do

olhar  do  fotógrafo,  podemos  refletir  do  porquê  de  sua  criação.  A intenção  de  sua

existência, o ato de seu registro, sua trajetória. Cita Kossoy (2001, p. 45):

[…] os caminhos percorridos por esta fotografia, as vicissitudes por que passou,
as mãos que a dedicaram, os olhos que a viram, as emoções que despertou, os
porta-retratos que a emolduraram, os álbuns que a guardaram [...] seu conteúdo
se manteve, nele o tempo parou.

Portanto, a fotografia em si, o artefato fotográfico acaba por constituir uma fonte

histórica, a partir de sua matéria e expressão. O físico e a imagem, o registro, determinam

essa fonte histórica riquíssima para as mais diversas áreas existentes. É a memória, não só

daquilo  que  foi  registrado,  mas  também  do  que  significa,  é  o  testemunho  a  ser

preservado.  Segundo Marcondes  (2005,  p.  1)  “o  uso  da imagem fotográfica  propicia

ainda  o  desencadeamento  de  lembranças  de  fatos  passados,  já  adormecidos,  e  lhe

conferem papel fundamental na reconstrução histórica”.

2.1 DEFINIÇÃO CONCEITUAL

A definição de fotografia é a de um processo físico e químico de fixação de uma

imagem em uma superfície fotossensível através de um processo (câmera) mecânico ou

eletrônico. Muito pode e foi escrito sobre o processo cientifico e tecnológico, porém, foi

o impacto das imagens fotográficas nas sociedades que definiu visualmente nossa cultura

e  mudou para  sempre  a  maneira  como as  pessoas  tem se  comunicado a  partir  desta

invenção1. (OSTERMAN, 2007, p. 179, tradução nossa).

A origem da palavra fotografia vem do grego photo, que significa luz, e grapho,

escrever. Acredita-se que foi utilizada pela primeira vez no Brasil por Hercules Florence2,

1 Photography by its very definition is a physical and chemical process that requires the fixing of radiant
energy using a photosensitive surface typically wiyh a mechanical or electronic camera. Much can and has
been written abouth the science and technology process, but it is the impact of its images on our society
that has visually defined our culture and forever changed the way people have communicated following its
invention.
2 “Antoine  Hercule  Romuald  Florence  (Nice,  França  1804 -  Campinas  SP, 1879).  Desenhista,  pintor,
fotógrafo, tipógrafo, litógrafo, professor, inventor. Chega ao Brasil em 1824 [...] onde inventa um processo
fotográfico em 1833, batizado de photographie [fotografia]. É responsável por diversas outras invenções,
entre elas a polygraphie [poligrafia], um sistema de impressão simultânea de todas as cores primárias”.
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enquanto trabalhava isoladamente. E ainda, que o termo foi introduzido na Inglaterra por

Sir John Herschel3 e daí disseminado pela Europa e América. Embora atualmente o termo

fotografia  seja  geralmente  aplicado  a  quase  todos  os  meios  de  processo  ou  produto

fotossensíveis,  em meados  do século  XIX,  passou a  ser  utilizado especificamente  na

criação de negativos com o propósito  de possibilitar  a impressão positiva secundária.

(OSTERMAN, 2007, p. 102).

A  fotografia é,  portanto,  uma  técnica  de  gravação  por  meios  mecânicos  e

químicos, de uma imagem numa camada de material sensível à exposição da luz, que é

dividido  em suporte  (papel),  aglutinante  e  material  formador  da  imagem.  O material

formador  da  imagem está  geralmente  impregnado  na  camada  do aglutinante  sobre  o

suporte. (KENNEDY; MUSTARDO, 2004, p. 17).

Ainda segundo Kennedy e Mustardo (2004, p. 17), entre os materiais utilizados

como suporte  para  a  fotografia  estão  o metal  (placas  de cobre  recobertas  com prata,

chamados de daguerreótipos,  ou placas de ferro laqueado, chamados de ferrótipos);  o

vidro  (para  ambrótipos,  negativos  de  vidro,  positivos  ou  lantern  slides);  o  papel

(positivos de todos os tipos e alguns dos primeiros negativos do século XIX); os plásticos

(negativos em filme - acetato, nitrato, poliéster, etc.); e finalmente, os papéis resinados

(RC - papel recoberto com plástico dos dois lados, facilita o processamento e reduz o

enrolamento).

A estrutura material da fotografia evoluiu com a sua história, como veremos na

próxima seção. Foram mais de 150 anos em que o processo tecnológico de produção de

imagens se desenvolveu em diversos processos fotográficos. A maioria deles consiste de

uma  estrutura  laminada  em camadas:  o  suporte  primário,  a  substância  formadora  da

imagem e o aglutinante ou ligante. É na camada do aglutinante que contém o material que

forma a imagem visual. (KENNEDY; MUSTARDO, 2004, p. 17).

(HERCULE, 2017)
3 Sir John Herschel foi “matemático, astrônomo, químico e inventor inglês. Além de tudo isso, Herschel
tem seu nome ligado a fotografia de forma profunda. Suas pesquisas nesse campo levaram à criação da
cianotipia, da crisotipia (impressão com sais de ouro) e da platinotipia (sais de platina). […] os termos:
negativo, positivo e fotografia, são criação sua, porém sua maior e mais importante contribuição para a
fotografia foi a descoberta da propriedade do hipossulfito de sódio (hoje, tiosulfato de sódio) como solvente
dos haletos de prata”. (Alternativa Fotográfica, 2009)
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Ao  longo  da  história  da  fotografia,  os  aglutinantes  mais  comuns  foram  a

albumina, o colódio e a gelatina. A estabilidade destes aglutinantes protetores é essencial

para garantir uma imagem duradoura e inalterada. Para fotografias em papel, a albumina

foi o aglutinante de uso predominante durante a maior parte do século XIX, e a gelatina o

mais  utilizado  nos  últimos  cem  anos,  tanto  para  materiais  positivos  quanto  para  os

negativos. (KENNEDY; MUSTARDO, 2004, p. 17).

Finalizando, para Kennedy e Mustardo (2004, p. 19), a parte da fotografia que se

transforma em imagem visível constitui-se de partículas metálicas (prata, platina, ferro)

finamente divididas, ou, no caso de fotografias coloridas, de corantes ou pigmentos. A

preservação de fotografias envolve a preservação dos seus materiais constituintes (das

partículas delicadas da imagem, do aglutinante e do suporte).

2.2 A FOTOGRAFIA E SUA HISTÓRIA

Desde o tempo do homem das cavernas, a imagem já era utilizada como forma de

registro, a partir das pinturas rupestres. Nos séculos XVI e XVII, sabe-se do surgimento

de máquinas que auxiliavam na hora de desenhar e de retratar uma figura, a partir de

princípios ligados a câmara escura.

A câmara escura nada mais é que uma caixa preta totalmente vedada da luz
com um pequeno orifício ou uma objetiva em um dos seus lados. Apontada
para algum objeto, a luz refletida deste projeta-se para dentro da caixa e a
imagem dele se forma na parede oposta à do orifício. Se, na parede oposta,
ao invés de uma superfície opaca, for colocada uma translúcida, como um
vidro despolido, a imagem formada será visível do lado de fora da câmara,
ainda que invertida. (SALLES, 2008, n.p.).

Não se sabe ao certo a origem da câmara escura, mas sabe-se que foi a partir da

sua existência que o homem adaptou e desenvolveu as câmeras fotográficas, sofisticadas

e cheias de dispositivos especiais.

Foi provavelmente da evolução da câmara escura, que Joseph Nicéphore Niépce

(1765-1833) conseguiu fixar sua primeira imagem, utilizando substâncias como o cloreto

de  prata.  Em  1826,  Niépce  consegue  a  primeira  fotografia,  fixando  a  imagem  num
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suporte com betume da Judéia, diluído em óleo mineral. Tal processo recebeu o nome de

Heliografia, que significa escrita do sol. Como vimos Hércules Florence criaria o termo

fotografia anos depois, a partir de seu sistema de impressão por contato em negativo.

(MARCONDES, 2005, p. 2 e 3; SALLES, 2008, n.p.).

Juntamente com Niépce e suas heliografias, vamos encontrar o também francês,

Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851) que pesquisava novas formas de obtenção

de  imagem.  Em  1839,  já  após  a  morte  de  Niépce,  Daguerre,  dando  sequência  aos

experimentos  de  ambos,  anuncia  o  daguerreótipo,  sendo,  então,  considerado  como  o

precursor da fotografia moderna. (MARCONDES, 2005, p. 3).

O daguerreótipo constitui, portanto, 

[…] uma fotografia que tem como suporte uma chapa de cobre coberta
com uma fina camada de prata polida e sensibilizada com vapores de iodo
formando o iodeto de prata que deixa a superfície dourada e mais sensível
à luz. Após a exposição, os mesmos são processados com a utilização de
vapores  de  mercúrio  tornando  a  imagem  visível.  Posteriormente,  os
daguerreótipos  eram  acondicionados  em  estojos  confeccionados  em
madeiras nobres e cobertos por uma chapa de vidro que impedia o contato
da  imagem  com  o  ar.  Além  disso,  apresentam  características  que
facilitavam a sua identificação, como por exemplo, o fato de aparecer hora
como positivo e hora como negativo, dependendo do ângulo de incidência
da luz. (POZZEBON, 2013, p. 7).

Ainda  segundo  Marcondes  (2005,  p.  3),  o  daguerreótipo  teve  uma  grande

repercussão ao redor do mundo, sua patente foi adquirida e disseminada pelo governo

francês. Porém, o processo fotográfico estava apenas no começo, e poucos anos depois, já

se desenvolvia outas descobertas. “A popularização efetiva da fotografia só ocorreria com

a possibilidade da reprodução, da multiplicabilidade da imagem”, o que não era possível

a partir da utilização do daguerreótipo. Então, em 1840, surge o calótipo ou talbótipo,

desenvolvido  a  partir  dos  experimentos  do  inglês  William  Fox  Talbot,  produzindo

fotografias a partir da utilização de negativos do papel de carta.

Após passar pela revelação esses negativos se tornavam mais transparentes
através de um banho com cera de abelha. Neste processo, as cópias eram
feitas  por  contato  do  negativo  com outra  folha  de  papel  sensibilizado.
Talbot  teve  por  mérito  a  invenção  do  processo  negativo-positivo,
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possibilitando  assim  a  confecção  de  um  número  ilimitado  de  cópias.
(POZZEBON, 2013, p. 7).

Ainda que começara a haver um maior número de fotografias, estas eram bem

frágeis,  já  que  a  imagem era  reproduzida  no próprio suporte,  ou seja,  ambos iam se

degradando com o passar do tempo.

A evolução dos processos fotográficos passou pelo surgimento dos suportes de

vidro, rígidos e transparentes, recobertos por uma substância aquosa, o colódio4 formando

uma fina camada para receber os sais de prata -  material  sensível a luz e fixador da

imagem. Invenção esta do inglês Frederick Scott Archer, entre os anos de 1851 e 1852.

Apesar de permitir uma maior definição e melhor qualidade da fotografia o colódio só

podia ser utilizado úmido, necessitando que o registro e a revelação fossem realizados em

sequência imediata. (MARCONDES, 2005, p. 4).

A técnica desenvolvida a partir dos negativos de vidro e do colódio úmido foi

utilizada até  o surgimento de um material  mais estável e de melhor aplicabilidade:  a

gelatina. Richard Leach Maddox (1816-1902), em 1871, que fez uso da gelatina como

ligante para as fotografias, conseguindo uma

[…] emulsão sensível  à  luz,  agilizando o processo fotográfico,  fazendo
com que o fotógrafo não precisasse fotografar logo após a preparação dos
negativos,  podendo  as  imagens  serem  processadas  posteriormente.
(POZZEBON, 2013, p. 7-8).

Em  1888  aparece  a  primeira  película  com  suporte  de  plástico,  o  nitrato  de

celulose, lançada por George Eastman, destacando com o passar dos anos os negativos de

filme  e  positivos  de  diapositivos,  como o  lançamento  da  Kodak  nº  1.  A história  da

fotografia é a história das transformações tecnológicas e dos ensaios buscando materiais e

técnicas mais eficientes. Como a implantação de processo colorido a partir de filmes,

4 Colódio:  solução viscosa de piroxilina (substância composta de nitrato de celulose de baixo teor  de
nitrogênio, comumente menos de 12,5%, solúvel em álcool e em certos solventes orgânicos, inflamável)
quando misturada a outros reagentes e em contato com nitrato de prata, se torna um material sensível à luz.
A técnica fotográfica consistia na aplicação deste colódio ainda líquido em uma placa de metal ou vidro,
bem limpa, criando-se então uma película muito fina. Esta placa é submersa por alguns minutos em uma
solução de nitrato de prata tornando-se assim fotossensível. Basicamente, o que temos é o colódio como
uma solução ligante entre o suporte (placa de metal ou vidro) e o nitrato de prata.



16

como o Autochrome,  em 1907,  ou o Kodachrome,  em 1935.  Até  a  popularização da

técnica com a fotografia instantânea Polaroid, em 1963. (MARCONDES, 2005, p. 5)

As transformações continuaram até a inclusão do processo na era digital, com o

seu  boom no  final  da  década  de  1990.  Podemos  dizer  que  hoje  o  número  de  fotos

registradas  é  cada  vez  maior,  e  as  câmeras  mais  simples  e  mais  potentes,  a  maioria

adaptadas  em  aparelhos  de  telefonia,  fez  com  que  houvesse  uma  banalização  da

fotografia. Em muitos casos as pessoas não vivenciam mais as suas experiências diárias,

apenas  fotografam  as  possíveis  experiências  e  passam  adiante,  como  se  o  registro

fotográfico digital e a sua publicação nos meios digitais, com a intenção de receber os

famosos likes, lhe dessem a vivência da experiência.
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3  PRESERVAÇÃO  E  CONSERVAÇÃO:  DEFINIÇÕES,  HISTÓRICO  E

TÉCNICAS

Nesta seção vamos abordar a área do conhecimento da preservação com o olhar

voltado para os acervos fotográficos. A fotografia, como vimos na seção anterior, pela sua

constituição física é um material muito sensível as degradações, tanto intrínsecas quanto

extrínsecas. Degrada-se rapidamente quando exposta a ambientes sujos e com variações

das  condições  climáticas.  Ainda  faremos  um  resumo  histórico  da  preservação  de

fotográficas e exemplificaremos as técnicas habituais adotadas para a sua conservação.

As fontes de informação utilizadas foram os autores René Teijgeler e Siegfried Rempel

no que diz respeito aos conceitos;  Anne Cartier-Bresson quanto ao histórico e Flávia

Pozzebon, Nora Kennedy, Peter Mustardo e Patrícia de Filippi, abordando as técnicas e

práticas necessárias.

3.1 DEFINIÇÕES

Segundo, René Teijgeler (2007, p. 46), entre os técnicos de museus, arquivos e

bibliotecas parece existir uma verdadeira torre de Babel, com relação as definições e suas

limitações quando da utilização dos termos ‘preservação’, ‘conservação’ e ‘restauração’.

Muitas organizações e autores debruçaram-se tentando definir e limitar os termos, sem

muito sucesso. Portanto, para o autor em questão, seria mais útil que cada conservador ou

instituição definisse os seus próprios significados e limites práticos, de modo a que todos

da área e de outras instituições pudessem compreender como cada um trabalha e o que

querem transmitir quando utilizam uma das expressões. 

Dos vários  exemplos citados  por Teijgeler  (2007) na obra referenciada acima,

vamos citar  as terminologias utilizadas pelos Arquivos Nacionais da Holanda,  na sua

famosa  Pirâmide  da  Preservação.  A pirâmide  da  preservação  é  composta  por  quatro

secções,  com  as  terminologias  utilizadas  pela  instituição,  estando  na  base  a  secção

identificada como conservação preventiva, pois seria a que beneficiaria toda a coleção e,



18

no topo, estaria a restauração, cuja aplicabilidade deve ser só para um número reduzido

de obras, e deve ser efetuada por um funcionário altamente qualificado. (TEIJGELER,

2007, p. 46 e 47)

•  A  conservação  preventiva  integra  todas  as  etapas  diretas  e
indiretas, bem  como as medidas que vão otimizar as condições
ambiente,  a  preservação  e  o  acesso  ao  objeto,  de  modo  a
prolongar o seu tempo de vida. Para começar, deve definir-se uma
linha clara de uma política que inclua formação, mentalização e
profissionalização para todo o pessoal.
•  A  conservação  passiva  integra  todas  as  etapas  diretas  e
indiretas direcionadas  para o prolongamento do tempo de vida
dos objetos. Inclui uma boa gestão interna, purificação do ar, ar-
condicionado,  limpeza  e  monitorização  da  coleção.  Um
importante aspecto da conservação passiva é o levantamento das
condições físicas da coleção.
• A conservação ativa integra todas as etapas diretas e indiretas,
bem como intervenções realizadas no objeto de modo a prolongar
o  seu  tempo  de  vida.  Inclui  uma  nova  execução  de  caixas  e
invólucros  para  acondicionar  os  objetos,  a  sua  limpeza,
desacidificação  em  massa  e  desinfecção.  Esta  fase  em
conservação envolve  tarefas  que  podem não ser  realizadas  por
conservadores profissionais.
•  O  restauro  integra  todas  as  intervenções  que  visam  o
prolongamento  do  tempo  de  vida  do  objeto  na  sua  forma
perceptível,  de  acordo  com  as  normas  de  estética  e  de  ética,
mantendo  a  sua  integridade  histórica.  Como  é  um  trabalho
realizado por conservadores altamente qualificados que trabalham
em  cada  objeto,  é  a  fase  da  preservação  mais  dispendiosa  e
morosa.

Trazendo o problema da terminologia  e  delimitação de ações  para  a  área  dos

acervos  fotográficos,  na  obra  intitulada  The  care  of  photographs,  Siegfried  Rempel

(1987), acredita que preservação seja “os conjuntos de atitudes para o bem-estar coletivo

das  fotografias.  Os  procedimentos  devem indicar  a  prevenção,  incorporando  atitudes

como o controle das condições ambientais nos locais de guarda dos acervos fotográficos,

a  preparação  de  materiais  que  ajudem  a  minimizar  danos  futuros,  assim  evitar  as

alterações  físicas-químicas  que possam ocorrer  durante  o uso e  ainda tomar  medidas
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específicas para garantir a longevidade da imagem fotográfica, tanto na guarda como na

exibição.  Esta  etapa pode ser identificada em algumas instituições como conservação

preventiva”5. (REMPEL, 1987, p. 1, tradução nossa).

Ainda para Siegfried Rempel a conservação é “uma atividade de tratamento que

deve ser especialmente desenvolvida por profissionais treinados, para um cliente, uma

instituição ou uma coleção que terá de lidar com problemas específicos associados a uma

determinada imagem de uma obra ou de um grupo de imagens com problemas similares.

Os tratamentos tendem a ser dedicados, sofisticados e muitas vezes únicos, uma vez que

qualquer problema pode ser particular à uma obra fotográfica”6. (REMPEL, 1987, p. 1,

tradução nossa). 

O  mesmo  autor  finaliza  com  a  definição  de  restauração,  e  afirma  que

normalmente  “é  uma  atividade  que  não  deve  ser  descrita  como  especifica  para  o

conservador.  A  restauração  de  uma  imagem  pode  incluir  técnicas  que  por  si  só

comprometem a fotografia, seja ética ou quimicamente. O embelezamento da imagem

fotográfica para melhorar a sua aparência está muitas vezes em desacordo com a sua

estabilidade a longo prazo, e, como tal, representa um tratamento de não-conservação.

Restauração pode não fornecer o nível de responsabilidade que você gostaria para a sua

coleção”7. (REMPEL, 1987, p. 1, tradução nossa).

5 Preservation, for the purpose of this texto, will deal with the collective welfare of photographs. The
treatments  tend  to  be  preventive,  and  generally  apply  and  include  things  such  as  the  environmental
conditions the photographs exist in, the preparation of materials to minimize damage as well as chemical
and physical  changes during use,  and particular  measures  you can take to insure the longevity of  the
photographic  image  while  using  and  enjoying  it.  This  is  also  referred  to  as  preventive  conservation.
(REMPEL, 1987, p. 1).
6 Conservation is a servisse activity provided by trained professionals to a cliente, instituition, or collection
and  deals  with  specific  problems associated  with  a  particular  image  or  group of  similar  images.  The
treatnents tend to be dedicated, sophisticated, and often unique, since any given problema may be particular
to that artifact. Ver: REMPEL, Siegfried. Op. cit., p. 1.
7 Restoration,  on  the  other  hand,  is  generally  not  used  in  describing  the  treatments  applied  by  a
conservation. The restoration of an image can include techiniques that  in themselves compromisse the
photograph either ethically or quimically. The embellishment of the photographic image to improve its
appearance  is  often  at  odds  with  its  long-term  stability,  and  as  such  represents  a  non-conservation
treatment. Restoration may not provide the level of responsability you would like for your collection. Ver:
REMPEL, Siegfried. Op. cit., p. 1.
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Na era digital, é normal identificar a operação de restauração ao procedimento de

copiar digitalmente a obra. Se for uma fotografia, faz-se uma cópia que será tratada de

maneira a dar-lhe um aspecto esteticamente melhor. Assim pode-se resguardar o original

com as devidas intervenções de preservação e conservação.

3.2 HISTÓRICO

“A história da conservação e da restauração está ligada à história das
maneiras  de considerar  as  obras  e  às  intenções  de  prolongar-lhes  as
qualidades no tempo.” (CARTIER-BRESSON, 2004, p. 1).

Segundo  Cartier-Bresson  (2004,  p.  1),  a  fotografia,  que  logo  conquistou  seu

espaço dentro da história, privada ou pública, nem sempre teve condições adequadas ou

seguras para sua conservação, havendo assim um problema quanto a sua vida útil. No

daguerreótipo, a imagem era frágil devido ao suporte metálico que enferrujava, porém,

era durável quanto a sua resistência física, no entanto, a sua difusão foi limitada pela

pouca  reprodutibilidade  alcançada  pelo  equipamento.  O  sistema  positivo-negativo

proporcionou a multiplicação das imagens, agora sobre o papel, porém, eram instáveis

quimicamente, fazendo-as desaparecer com mais facilidade.

No século XIX, as pesquisas se intensificaram na metade do século pela Société

Française de Photographie e pela inglesa  Royal Photographic Society, que conseguem

identificar  os  principais  fatores  de deterioração das  imagens à  base  de sais  de prata.

(CARTIER-BRESSON, 2004, p. 1).

Como  fator  determinante  da  fotografia  estava  a  sua  permanência,  tanto  dos

produtos como da continuidade da técnica e do desenvolvimento dos equipamentos e dos

profissionais. Estes últimos foram os responsáveis pelas novas invenções químicas, com

tratamentos  que  buscavam  esconder  ou  atenuar  as  imperfeições  produzidas  pelos

procedimentos de então. “As imperfeições técnicas da fotografia obrigaram, portanto, os

próprios  autores  a  enfrentar  o  problema da  preservação de  suas  imagens,  permitindo

considerável melhoria material das cópias.” (CARTIER-BRESSON, 2004, p. 1 e 2).
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Com os anos, o impulso técnico abre caminho para uma geração mais numerosa

de  praticantes,  consequentemente,  também  para  a  multiplicação  de  imagens.  Desta

maneira, contribuindo para que a fotografia se tornasse algo banal, vista como um objeto

simples (sem o sentido especial ou quase misterioso do seu início) com interesse apenas

didático e informativo. “A fotografia levará muito tempo para se fazer reconhecer pelos

conservadores e atrair a atenção deles.” (CARTIER-BRESSON, 2004, p. 2).

Ainda segundo Cartier-Bresson (2004, p. 2), foi somente a partir das décadas de

60 e 70 do século passado,  que nos  Estados Unidos,  e  depois  na França,  o  foco de

interesse  sobre  as  fotografias,  principalmente  as  do  século  anterior,  assume  o  papel

cultural e histórico. Entretanto, a perda já havia ocorrido e diversas imagens se perderam

por negligência ou alteração natural. O interesse pelos registros antigos e a consciência de

que  estes  estavam  desaparecendo  progressivamente  elevaram  o  valor  simbólico  e

comercial das impressões fotográficas. 

Esse movimento, que se estenderá à fotografia moderna e contemporânea,
dará  origem  a  um  mercado  especializado  e  concorrerá  para  definir  as
diferentes naturezas das cópias (impressão original,  impressão de época,
reimpressão,  duplicação,  etc.),  bem  como  suas  qualidades  respectivas
(aspectos  formal  e  técnico,  estudo  de  conservação,  etc.).  (CARTIER-
BRESSON, 2004, p. 2).

Podemos  dizer  que  houve  uma  tomada  de  consciência  das  instituições  com

acervos  fotográficos,  mas  também,  das  coleções  particulares.  “Os  responsáveis  por

coleções  de  fotografia  mostram  vontade  de  preservar  as  coleções  a  seu  cargo.  Esta

vontade estende-se também a colecionadores de fotografia e a fotógrafos que encaram os

seus arquivos como valor histórico”. (PAVÃO, 2004, p. 7).

Já que a deterioração das imagens acarreta na perda não só de sua beleza, mas

também da informação nela contida, a partir da tomada de consciência, volta-se a atenção

para a  preservação das coleções públicas,  assim,  não haveria necessidade de nenhum

outro tipo de intervenção. Porém, para os acervos já danificados, surge um novo conceito

e novas medidas de intervenção, que passaram a fazer parte da conservação, deixando

num  segundo  plano  o  que  até  aquele  momento  era  considerado  como  restauro  de

fotografia.  
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O objetivo da restauração não é mais recuperar ou reformar objetos para
adaptá-los ao gosto do dia ou restituir-lhes um valor de uso; ao contrário,
se  a  matéria  é  indissociável  da  significação da  obra,  trata-se  daqui  por
diante de respeitar a sua integridade. O restauro crítico não obedece mais
apenas a critérios técnicos, mas leva em conta a globalidade do objeto: sua
história,  seu  contexto  cultural,  sua  estética  e  sua  evolução  temporal.
(CARTIER-BRESSON, 2004, p. 3).

Ainda que com dificuldades e atrasos, a conservação de fotografias fez progressos

desde  que  foi  reconhecida  como  uma  especialidade  no  campo  da  grande  área  da

preservação dos acervos. “Satisfazer a nova paixão pela fotografia e proteger as obras

contra seus efeitos destruidores, tal é a razão de ser comum à conservação e ao restauro.”

(CARTIER-BRESSON, 2004, p. 4).

3.3 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ACERVOS FOTOGRÁFICOS

A conservação  fotográfica  está  ligada  à  ideia  de  proporcionar  o  maior
tempo  de  vida  aos  objetos  fotográficos,  uma  vez  que  esses  são
extremamente  frágeis por natureza.  Todos os materiais  fotográficos têm
uma  estrutura  físico-química  complexa  e  instável  e  é  necessário
compreendê-la para entender o comportamento dos materiais presentes nas
coleções  e  estabelecer  os  procedimentos  corretos  para  salvaguardá-los.
(FILIPPI; LIMA; CARVALHO, 2002, p. 16).

Antes do acervo estar seguro e conservado, na opinião de Kennedy e Mustardo, é

essencial seguir um programa de preservação fotográfica, isto é, fazer o levantamento das

coleções, base de toda programação ativa de conservação/preservação, abordando, entre

alguns  tópicos:  avaliação  da  área  de  armazenamento,  recomendação  para  o

armazenamento  e  o  acondicionamento;  identificação  de  fotografias  necessitando

tratamento de conservação e de restauro; plano de emergência e resgate, “[…] um plano

bem escrito pode evitar que as pequenas emergências tornem-se verdadeiros desastres”;

educação de pessoal e usuário, esclarecendo um melhor e mais seguro manuseio e uso

dos documentos, evitando desentendimentos entre profissionais e usuários. (KENNEDY;

MUSTARDO, 2004, p. 24 e 25).

No  tratamento  de  conservação,  o  destaque  é  a  limpeza/higienização  e  a

estabilização/consolidação que recebem os objetos mais antigos e/ou deteriorados.  “A
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higienização das áreas de depósito e do acervo deve ser uma atitude rotineira e constitui o

principal passo para a conservação preventiva,  garantindo o aumento da vida útil  das

fotografias.” (POZZEBON, 2013, p. 21). 

Assim, todo o tratamento de conservação de um acervo documental, indiferente

da natureza dos objetos, - livros, documentos, fotografias, filmes cinematográficos, etc. –

tem como primeira etapa a higienização do acervo. Isto é, a limpeza deste acervo, pois

não se imagina acondicionar um acervo sujo em invólucros com materiais de qualidade

arquivística (no caso da fotografia material com o ph neutro e livre de lignina).  Portanto,

“[…]  o  acondicionamento  é  a  primeira  proteção  que  o  documento  fotográfico  deve

recebe, podendo ser o invólucro ou a embalagem para o armazenamento”. (POZZEBON,

2013,  p.  9).  Sabe-se  que  a  preservação  de  fotografias  depende  de  dois  fatores:  os

extrínsecos, que veremos mais detalhadamente nesta seção, e os intrínsecos, isto é, dos

materiais utilizados na sua fabricação e do processo e dos produtos químicos utilizados

nas etapas da revelação e da fixação da imagem.

A higienização de fotografias,  diferentemente dos acervos documentais,  deverá

ser feita com uma trincha extra macia (pelo de coelho) no resto da obra, e com uma macia

no seu verso. Nunca utilizar o pó de borracha e sempre que for necessário se fazer algum

tipo de inscrição para catalogação deverá ser utilizado um lápis de grafite macio. Sem

esquecer de proteger as mãos com luvas de algodão, que não permitem, mesmo que a

camada superficial  esteja ligeiramente sensível,  que se imprima qualquer marca nesta

superfície (é comum observar marcas de impressão digital sobre as fotografias devido ao

manuseio inadequado pelos seus tutores). 

O manuseio abrange todas as ações de tocar no documento,  sejam elas
durante a higienização pelos funcionários da instituição, na remoção das
estantes  ou  arquivos para  uso do  pesquisador, nas  foto-reproduções,  na
pesquisa pelo usuário etc. (CASSARES, et. al p. 22).

Após a higienização, seria recomendável a remoção de resíduos de colas, fitas

adesivas,  etiquetas,  tintas,  grampos,  clipes,  excrementos  de  insetos  e  outros  tipos  de

substâncias  que  não  estejam  alojadas  sobre  a  superfície  da  imagem,  com  o  uso  de

solventes  orgânicos  ou leve  aplicação de umidade (para  esta  etapa é  essencial  que o



24

trabalho  seja  feito  por  um  especialista  da  área).  A estabilização  vem  logo  após  a

higienização, e devem ser empregadas técnicas que visam o tratamento de rasgos, dobras,

partes faltantes, furos e outros problemas que possam existir no suporte da fotografia.

Depois  da  higienização  e  da  estabilidade  do  suporte,  as  fotografias  deveriam

receber  um  invólucro  individual  (papel  neutro  ou  acetato  transparente,  ambos  de

qualidade  arquivístico).  Para o acondicionamento é  importante  separar  fisicamente  as

fotografias, conforme preconizou no início desta subseção, Kennedy e Mustardo, como

essencial para dar início a gestão de preservação de acervos fotográficos, de acordo com

os tipos de suporte e de emulsões utilizadas para a fixação da imagem. Vimos ao longo da

história, que sobreviveram exemplares com diversos suportes: metal, vidro, plástico e o

mais comum, o papel, e, outros considerados excepcionais. E ainda, as fotografias com

diferentes  emulsões:  preto  e  branco ou coloridas,  e,  negativos  ou  positivos.  Por  fim,

separar as fotografias de acordo com suas dimensões. (POZZEBON, 2013, p. 9; FILIPPI;

LIMA; CARVALHO, 2002, p. 44).

Destaca-se a  importância  que se deve dar  aos  materiais  do acondicionamento.

Materiais que não são adequados ou que possuem baixa qualidade arquivística podem

contribuir  para  a  sua  degradação  e  não  para  a  sua  conservação.  São  ainda  fatores

importantes para a guarda de fotografias, evitar o armazenamento em locais inadequados

e as práticas de manuseio inapropriadas (é necessária uma luva de algodão para o seu

manuseio).

Depois de acondicionada em envelopes individuais, o foco volta-se para a sua

guarda  no  mobiliário  adequado  e  nas  condições  climáticas  ideias.  No  local  do

armazenamento é importante que se tenha o controle absoluto da umidade relativa e da

temperatura, pois ambas estão de “mãos dadas”. “É consenso no campo da conservação

fotográfica que o método mais eficiente para diminuir a deterioração de fotografias é o

controle  rígido  da  umidade  relativa.’’  (KENNEDY;  MUSTARDO,  2004,  p.  20).  É

considerada  ideal  a  variação  mínima  da  temperatura  entre  18º  e  22ºC e  da  umidade

relativa  entre  30-50%.  Porém,  ainda  existe  a  dificuldade  de  manter  tais  condições
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específicas  em  coleções  que  possuem  uma  diversidade  de  materiais  fotográficos,

principalmente na diferenciação dos suportes.

Um segundo fator de degradação importante é o ataque biológico, que pode ser

desde os fungos até  insetos e  roedores.  São condições  ideais  para a  proliferação dos

fungos e dos insetos,  lugares sujos, com resquícios de alimentos e de lixo,  pouca ou

nenhuma circulação de ar, umidade relativa e temperatura alta. Quando pensamos em

acervos fotográficos, essa circulação e a qualidade do ar são de suma importância, pois se

o ar nos ambientes de guarda possuírem gases como dióxidos de nitrogênio e de enxofre,

ozônio e peróxidos, que combinados com a umidade (se o ambiente apresentar umidade

relativa superior a  60%), acabam gerando compostos,  que se acomodam sobre a fina

camada dos materiais fotográficos degradando rapidamente; e ainda, partículas de poeira

e  fuligem,  que  são  substâncias  higroscópicas,  isto  é  possuem  a  capacidade  de  reter

umidade, aceleram a degradação por excesso de água. (KENNEDY; MUSTARDO, 2004,

p. 20).

Para  minimizar  o  ataque biológico,  os  efeitos  do ar  contaminado das  grandes

cidades e as variações climáticas podem ser evitados ou minimizados com a instalação de

filtros nas entradas de ar, assim como, nos dutos de aparelhos de refrigeração e o com o

uso de aparelhos “purificadores”, no sistema de ventilação, mas também no ambiente dos

espaços de guarda dos acervos. (KENNEDY; MUSTARDO, 2004, p. 21).

Finalmente, deve-se proteger os acervos fotográficos também da exposição direta

à luz, com o uso dos invólucros e do mobiliário adequado, pois a radiação transmitida

pelas ondas magnéticas da luz contribui para o esmaecimento e deterioração de muitos

tipos de fotografias, alteração na coloração e desbotamento das fotografias, perda de cor,

manchas amarelas e escuras, entre outros. (KENNEDY; MUSTARDO, 2004, p. 20 e 21).

E ainda, para evitar a degradação depois do acervo estabilizado e acondicionado

da melhor maneira e condição possível, existem algumas práticas preventivas, como o

treinamento de funcionários e usuários, a sinalização das regras de manuseio, manuseio
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supervisionado, utilização de cópias, uso de utensílios adequados, entre outros, que vão

permitir a vida longa deste acervo. (POZZEBON, 2013, p. 29 e 30).

Em resumo, como já vimos, é imprescindivelmente necessário que os materiais

fotográficos estejam guardados em locais com o controle absoluto da umidade relativa e

da  temperatura,  evitando  as  variações  das  mesmas.  Evitar  incidência  de  luz,

principalmente  com raios  ultravioletas.  O  mobiliário  deve  ser  de  aço,  com estantes,

arquivos, armários e mapotecas sempre compatíveis com as condições de armazenamento

dos materiais.  Evitar  utilização de  madeiras,  não só em móveis  ou prateleiras,  como

também no espaço físico  local,  em paredes,  pisos  e  tetos.  Evitar  guardar  um grande

número  de  fotografias  na  mesma  pasta,  envelope,  ou  caixa,  além  de  não  misturar

fotografias com diferentes formatos. Utilizar pastas de boa qualidade e envelopes neutros.

Preferencialmente  guardar  fotografias  grandes,  materiais  históricos  e  álbuns

horizontalmente em caixas ou mapotecas. (FILIPPI; LIMA; CARVALHO, 2002, p. 48).

A política de preservação tem como princípio estancar a deterioração
das  coleções  através  de  tratamentos  preventivos  e  ativos,
acondicionamento  e  guarda  apropriados  dos  materiais  fotográficos.
(FILIPPI; LIMA; CARVALHO, 2002, p. 17).

Como visto até esse momento, a falta de limpeza provoca danos as fotografias,

que podem ser irreversíveis. Por isso, é recomendável que haja rotineiramente a retirada

de  poeira  e  sujeira,  do  ambiente  da  guarda  e  que  os  objetos  físicos  estejam

acondicionados de maneira  a  nunca sofrerem o acúmulo de sujeira.  A higienização é

dividida  em dois  tipos:  limpeza  mecânica,  mais  superficial,  tanto  da  base  quanto  da

emulsão,  que normalmente é  feita  com pincéis  macios  ou pó de borracha;  e  limpeza

química, utilizadas para a remoção de resíduos de colas, fitas adesivas, etiquetas, tintas,

grampos, clipes, excrementos de insetos e outros tipos de substâncias que não deveriam

estar encontradas nas superfícies das imagens, a partir de solventes orgânicos ou leve

aplicação de umidade. A estabilização vem logo após a higienização, e são técnicas que

visam  o  tratamento  de  rasgos,  dobras,  partes  faltantes,  furos  e  outros  problemas

parecidos.
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4 TEXTOS SOBRE A PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FOTOGRAFIAS

NO BRASIL

A  seguinte  seção  tem  como  objetivo  apresentar  textos  técnicos  sobre  a

preservação e conservação de fotografias publicados em obras específicas da área, em

princípio pensou-se em abordar só os artigos publicados nos Anais dos Congressos da

Abracor (Associação Brasileira de Conservação e Restauração) e nos Cadernos técnicos

de  conservação  fotográfica  da  Funarte,  porém  no  fim,  ampliamos  o  horizonte,  com

artigos publicados também na Revista Acervo e nas publicações do MAST (Museu de

Astronomia e Ciências afins). Entre os autores, o destaque fica para Sandra Baruki, atual

responsável pelo CCPF (Centro de Conservação e Preservação Fotográfica da Funarte),

cuja missão foi primordial para o desenvolvimento técnico da área de preservação de

fotografias. 

Dentre os 25 textos estudados nesta seção, 7 tratam da história da preservação de

fotografias no Brasil,  desde a importância da evolução das práticas até a história dos

centros de preservação; 8 são sobre metodologias de tratamento / manuais publicados

dando informações a serem seguidas; 10 sobre projetos ou treinamentos específicos e um

único sobre assuntos correlacionados, neste caso, sobre os antigos álbuns fotográficos.

Cabe ressaltar ainda a utilização de um mesmo texto em dois subitens. 

4.1  TEXTOS  SOBRE  A HISTÓRIA DA  PRESERVAÇÃO  DE  FOTOGRAFIA  NO

BRASIL 

Dentre as publicações que contam sobre a história da preservação fotográfica no

Brasil,  é importante iniciar destacando uma passagem, não aprofundada,  do  Passado,

presente  e  futuro  do  Arquivo  Nacional  do  Brasil,  de  Michel  Duchein,  publicado  na

Revista Acervo, no ano de 1988. O texto já previa para um futuro próximo novos tipos de

documentos e do uso das novas tecnologias.
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Todos  esses  documentos  impõem  condições  de  conservação  física
especiais:  temperatura,  higrometria,  proteção  contra  os  campos
magnéticos, etc.  A maioria possui,  também, a característica de exigir
para  sua  consulta  equipamentos  tecnológicos  sofisticados,  tais  como
projetores, aparelhos de leitura, aparelhos de som e computadores, entre
outros.  Eles,  então,  criam  para  os  arquivistas  problemas  totalmente
novos  — além de  não  poderem ser  arranjados  e  conservados  como
documentos  tradicionais,  seu  registro  e  sua  consulta  demandam
máquinas  em  geral  caras  e  que,  ademais,  tornam-se  obsoletas
rapidamente. (DUCHEIN, 1988, p. 93).

Assim, as novas tecnologias utilizada na área da informação com o passar do

tempo foram se tornando cada vez mais necessárias para a conservação dos materiais,

tendo, portanto, as técnicas e as práticas sofrido avanços consideráveis. “A climatização,

a desinfestação, a restauração dos documentos deteriorados, as prevenções de incêndio

sofreram um progresso espetacular e não param de se aperfeiçoar.” (DUCHEIN, 1988, p.

93)

O foco, então, principal da citação é destacar a importância da preservação de

todos  os  acervos  documentais,  incluindo os  fotográficos.  Com a  evolução da  técnica

fotográfica  é  importante  que  estejamos  familiarizados  com o desenvolvimento  destas

técnicas  para  que  respeitemos,  quando  formos  aplicar  a  conservação  do  acervo.  A

preservação e a conservação são atividades que foram se especializando e sofisticando.

Todos esses procedimentos necessitam também de maior  apoio financeiro para o seu

desenvolvimento.

A partir  de  agora  deve-se  admitir  que,  tal  como  a  medicina  ou  a
proteção  ao  meio  ambiente,  a  conservação  de  arquivos  (como a  de
livros, obras de arte e monumentos) obrigará, no futuro, a despesas cada
vez mais pesadas e necessitará de pessoal cada vez mais especializado.
(DUCHEIN, 1988, p. 94).

Ainda  fazendo  uma  pequena  introdução  ao  subitem  sobre  o  histórico  da

preservação e da importância deste, é válido tocar no assunto dos registros fotográficos

como fonte de informação. E assim, foi publicado na Revista Acervo, A fotografia como

documento, de Maria Lúcia Cerutti Miguel, em 1993. Vale também salientar que o texto

faz  uma brevíssima apresentação  do Setor  de  Documentos  Iconográficos  do  Arquivo

Nacional  e  suas  funções,  como organizar  e  preservar  os  documentos,  respeitando  os
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princípios arquivísticos básicos, da proveniência, o respeito aos fundos e organicidade, a

natureza do material e a questão da acessibilidade para os usuários.

A concepção de documento também modificou-se e ampliou- se. Ela
agora  abrange  o  documento  escrito,  o  ilustrado,  o  microfilmado,  o
fotográfico - tais como o diapositivo e a própria foto - o fonográfico ou
sonoro como os discos e as fitas audiomagnéticas, o filmográfico, como
as películas cinematográficas e as fitas videomagnéticas, além de outros
que  surgem e se  aprimoram graças  ao  desenvolvimento  tecnológico.
(MIGUEL, 1993, p. 123).

Seguindo o raciocínio de Maria Lúcia Miguel, ponto importante é a existência de

uma política de preservação,  para a  difusão e  a  socialização do conhecimento,  ponto

relevante, para uma das principais metas do arquivo público, o atendimento ao usuário.

Pois, é através do acesso que ele exerce seu direito à cidadania. Segundo a autora é de

lamentar  quando,  em  nome  da  preservação,  seja  praticado  o  ‘ocultamento’  e  a

‘privatização’ do bem público.

Ainda sobre a preocupação com a evolução das técnicas fotográficas, o texto de

Pau Maynés Olosa,  Da fotografia analógica às imagens eletrônicas: confissões de um

restaurador, é interessante e atual, de 2016. O texto faz um resumo de informações e da

evolução da conservação de fotografias, da transição dos suportes, do tradicional para o

eletrônico,  e  dos  materiais  e  ferramentas  antigas  sendo  substituídos  pelos  avançados

programas  e  instrumentos  da  nova  era.  As  novas  ferramentas  do  fotógrafo  são  o

computador e os programas específicos para trabalhar a imagem, ainda, as impressoras e

a Internet. “O negativo se desmaterializou e não é mais de plástico, mas um arquivo de

computador”. (OLOSA, 2016, s.p.).

Segundo Olosa (2016, s.p.) o resumo da renovação tecnológica da fotografia, por

décadas  deu-se  da  seguinte  maneira:  Nos  anos  70,  começou  o  interesse  nos

daguerreótipos,  ambrótipos  e  ferrótipos,  portanto,  as  fotos  do início da fotografia,  de

meados do século XIX. Na década de 80, redescobriu-se a conservação e a restauração e

o estudo direto sobre os suportes sobre papéis: de albumina, de sal e de carbono. Os

processos alternativos da fotografia moderna utilizando emulsão de sais de gelatina e

prata, retornaram com força total, servindo como aliado à fotografia artística. Nos anos
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1990, o predomínio caiu para a formação dos profissionais com o surgimento de centros

de  ensino  em restauração de fotografias,  além do estudo da  fotografia  colorida  e  do

estabelecimento de métodos, normas e recomendações internacionais na conservação e na

gestão dos grandes arquivos públicos. No fim do século XX, com a popularização das

câmeras e fotos digitais, incluindo o seu uso por artistas contemporâneos e fotógrafos, o

interesse  quase  que  foi  exclusivo  para  as  novas  tecnologias  e  os  novos  suportes  de

impressão.

Para o conservador de fotografias, um novo mundo se abre diante de
seus olhos com uma nova problemática desconhecida até então, com
imagens fotográficas  saídas  de impressoras  e  fabricadas  já  não mais
com emulsões fotográficas, mas com corantes ou pigmentos suspensos
em capas receptoras de materiais plásticos desconhecidos até então na
indústria fotográfica. (OLOSA, 2016, s. p.).

Outro problema que surgiu com as fotografias digitais foi o armazenamento, visto

que salvaguardar arquivos de computador é uma questão que ainda necessita de uma

maior consolidação. Implica em uma boa gestão,  no custo operacional para isso e na

facilidade de acesso dos arquivos.

Não  parece  claro  que  em  um  futuro  distante  teremos  acesso  às
informações atuais, pelo menos não da mesma forma como foi criada,
uma vez que a preservação da informação é baseada na cópia perpétua e
migração de arquivos e esta operação põe em risco a integridade das
informações contidas nos arquivos [...] Nossa recém-nascida civilização
digital tem o desafio de encontrar uma solução para este problema pois,
caso contrário,  corremos o risco de estar  vivendo em uma época da
qual, no futuro, não teremos registros. (OLOSA, 2016, s. p.).

Uma constante  nas  publicações  foi  a  de demonstrar  o  caminho dos  principais

centros brasileiros voltados com exclusividade para a preservação,  a conservação e  o

restauro de fotografias. O destaque vai para a seção de iconografia da Biblioteca Nacional

(PROFOTO) e o CCPF da Funarte.

A partir  de publicações na Revista Acervo, do ano de 1993, foram vistos dois

textos muito interessantes sobre a questão dos centros formadores de especialistas.  O

primeiro é Novas fontes para o estudo do século XIX: o acervo fotográfico da Biblioteca

Nacional e o projeto de conservação e preservação PROFOTO, de Joaquim Marçal de



31

Ferreira Andrade. O texto apresenta um histórico do PROFOTO - Projeto de Preservação

e Conservação do Acervo Fotográfico da BN, iniciado nos 1980, com ideias debatidas e

tratadas por uma equipe interdisciplinar e interinstitucional, estando diretamente ligado

ao Programa Nacional de Preservação e Pesquisa da Fotografia da Funarte. E o segundo é

Perfil institucional: Centro de Conservação e Preservação Fotográfica, de Solange Sette

G.  de  Zúñiga,  abordando  os  inícios  das  atividades  do  Centro  de  Conservação  e

Preservação Fotográfica, em 1987. Sendo este uma primeira etapa do Programa Nacional

de Preservação e Pesquisa da Fotografia desenvolvido pelo INFoto, da Funarte.

Esses  dois  centros  foram (e  são)  destaque  no  campo da  preservação,  estando

ligados a inúmeros projetos ao redor de todo o território brasileiro. Uma prova disto, é a

sua citação em grande parte da bibliografia utilizada, com destaque para o Centro de

Conservação e Preservação Fotográfica (CCPF), que será apresentada e debatida ao longo

desta seção.

Os dois textos contam a história dos centros e/ou dos projetos monitorados pelos

mesmos, nos quais participaram ativamente ou gerenciavam através do treinamento dos

profissionais de origem. Trataremos deste assunto específico no subitem sobre os centros

de formação mais à frente. 

Ainda neste tópico e em particular sobre o CCPF da Funarte, é de grande valia

mencionar o artigo de Sandra Baruki, publicado no Anais do VIII Seminário da Abracor,

de 1996, com o título O centro de conservação e preservação fotográfica da FUNARTE:

dez  anos  de  pesquisa,  capacitação técnica  e  preservação de acervos  fotográficos. O

CCPF  da  Fundação  Nacional  de  Arte,  Funarte,  ligado  ao  Ministério  da  Cultura,

completava então dez anos de funcionamento, no Rio de Janeiro, Brasil. A autora destaca

as  principais  linhas  de  atuação  de  trabalho:  pesquisa,  treinamento  de  equipes,  apoio

técnico  a  instituições  e  disseminação  de  informações  relacionadas  à  preservação

fotográfica.

Finalizando os  artigos  de  caráter  histórico,  destacamos  o  texto  de  Maria  Inez

Turazzi,  Fontes históricas para a conservação e restauração de materiais fotográficos,
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publicado  nos  Anais  do  XI  Seminário  da  Abracor,  em  2002.  O  texto  consiste  em

identificar  as  fontes  históricas  e  documentais  sobre  bens  de  valor  cultural  como

componentes fundamentais da metodologia científica atual, utilizada para conservação e

restauração. Aborda a origem e características de alguns manuais ao longo dos tempos.

Um ponto importante foi constatar que os manuais, do século XIX, eram voltados para

profissionais que possuíam maior conhecimento sobre a área.

Essas  fontes  são  particularmente  importantes  no  caso  dos  materiais
fotográficos (imagens, suportes, equipamentos), uma vez que sendo tais
materiais  o  resultado  de  um  longo  e  complexo  desenvolvimento  da
física  e  da  química,  o  tratamento  deles  exige  um  conhecimento
científico e tecnológico bastante específico por parte do conservador /
restaurador. (TURAZZI, 2002, p. 143).

Maria  Inez  Turazzi  fez  um  levantamento  da  existência  destes  manuais  em

arquivos, bibliotecas e museus do Rio de Janeiro. Constatou uma expressiva coleção, seja

pela quantidade (101 obras), seja pela abrangência de temas tratados, pelos “conselhos

técnicos’’ em relação aos processamentos fotográficos, não só das imagens, mas também

dos  equipamentos.  Entre  as  instituições  pesquisadas,  o  destaque  ficou  para  a  antiga

Escola Politécnica do Rio de Janeiro, que hoje faz parte da Biblioteca de Obras Raras do

Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com um total de 51

títulos.

A importância desses manuais está na história que eles contam, na evolução dos

conhecimentos técnicos praticados no passado. E também na transformação dos métodos

aplicados para a conservação de fotografias, analisando os problemas de deterioração que

iam surgindo a partir dos novos processos de produção. Assim, o profissional de hoje

pode entender em detalhe como era realizado o seu trabalho em épocas anteriores.

Para  o  conservador/restaurador  dos  dias  atuais,  essas  obras  incluem
ainda  muitas  outras  informações  que  podem  ser  consideradas  não
somente necessárias, como, de fato, imprescindíveis ao conhecimento
da  estrutura  e  composição  dos  materiais  com  os  quais  o
conservador/restaurador está lidando. Colas, vernizes, reagentes e uma
série  de  substâncias  hoje  pouco  utilizadas  ou  mesmo desconhecidas
podem  ser  descobertos  e  compiladas  a  partir  das  descrições  de
fórmulas,  manipulações  e  procedimentos  descritos  nesses  antigos
manuais. Ou, também, em Obras que trazem, em numerosas gravuras,
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praticamente todos os modelos de câmara fotográfica desenvolvidos a
época  —  dos  mais  específicos  aos  mais  difundidos  —  e  todos  os
“segredos”  da  arte  fotográfica  daquele  século.  (TURAZZI,  2002,  p.
146).

Turazzi (2002, p. 146) conclui o texto debatendo sobre os recursos científicos e

tecnológicos  presentes  no  campo  de  trabalho  dos  profissionais  da  conservação  e

restauração. Os recursos, além de aperfeiçoar os profissionais, acabam gerando mais e

melhores instrumentos de precisão,  pesquisas laboratoriais,  entre outros meios,  que já

integram  hoje  a  metodologia  científica  existente  na  conservação  de  bens  culturais.

Metodologia essa que ainda abarca as fontes histórico documentais passadas, já que ela

nos ensina sobre nossos trabalhos do presente e sobre o que iremos deixar para o futuro.  

4.2  TEXTOS  SOBRE  METODOLOGIAS  DO  TRATAMENTO  TÉCNICO  DE

CONSERVAÇÃO E OU MANUAIS 

O  tópico  a  seguir  aborda  publicações  que  tratam  sobre  as  metodologias

específicas da área de conservação dos acervos fotográficos. Começaremos com o texto

de  Sandra  Baruki,  Nazareth  Coury  e  João  Carlos  Horta,  intitulado  Roteiro do  vídeo

negativos  de  vidro:  conservação, publicado  no  volume  1  dos  Cadernos  técnicos  de

conservação  fotográfica  da  Funarte,  em  2004,  presente  também  nos  Anais  do  VII

Seminário da Abracor, de 1994.

O texto tem como base o vídeo homônimo realizado pelo Centro de Conservação

e Preservação Fotográfica – CCPF e pela Coordenação de Cinema e Produção de Vídeo

da Funarte – Ibac (Instituto Brasileiro de Arte e Cultura), em 1993. O vídeo possui em

torno de 18 minutos de duração, também está disponível  online8. Teve direção geral e

roteiro de João Carlos Horta, do CCPF, ao lado das duas autoras citadas acima.

É destinado a um público especializado, pois abrange técnicas para identificação e

conservação  de  negativos  de  vidro.  Passa  noções  de  como  devem  ser  manuseados,

higienizados, estabilizados e acondicionados para a guarda definitiva. A conservação dos

8 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=cMv956Eg0II>. Acesso em: 11 nov. 2017.
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negativos de vidro deve ser especial, pois além das características desses negativos serem

peculiares, eles constituem importante parte nos acervos históricos.

No volume anterior dos Cadernos técnicos de conservação fotográfica da Funarte

encontra-se um segundo texto das autoras Sandra Baruki e Nazareth Coury, Treinamento

em conservação fotográfica:  a  orientação do Centro de  Conservação e  Preservação

Fotográfica da Funarte.  O texto enfatiza a importância da realização de treinamentos

para  as  equipes  técnicas  de  instituições  que  possuam acervos  fotográficos  sob a  sua

custódia,  assim como existe  a  necessidade de implantar  projetos  de preservação para

estes acervos, com a supervisão do CCPF.

Uma das missões do CCPF é justamente dar orientações técnicas de conservação,

através dos cursos, dos treinamentos e dos projetos. Uma das principais orientações é a

identificação  e  a  elaboração  do  diagnóstico  do  estado  de  conservação  do  acervo

fotográfico. Ainda, ajudar a pensar na proposta de tratamento para o acervo, focando na

higienização, na estabilização e no acondicionamento; também, ajudar no planejamento

das condições climáticas e no mobiliário ideal para a área de guarda; assim como na

reprodução e  duplicação  para  facilitar  o  acesso  dos  usuários  e  diminuir  o  manuseio,

contribuindo para a preservação das fotografias. 

O texto apresenta uma lista dos treinamentos realizados, que veremos no próximo

tópico deste trabalho. A importância da elaboração da ficha técnica contendo informações

primordiais,  tais  como  o  formato  e  a  quantidade  de  obras,  o  processo  fotográfico

utilizado, as dimensões predominantes, as características de deterioração, as formas de

acondicionamento,  o mobiliário,  a  localização do acervo, além de outras informações

específicas. É claro, somam-se a essas informações a identificação da instituição gestora

do acervo e a identificação da equipe de trabalho.

Sandra Baruki publicou nos Anais do XI Seminário da Abracor, em 2002, um

outro  texto  específico  relacionado  a  restauração  de  fotografias,  através  de  uma

metodologia específica: Consolidação de fotografias em gelatina e prata danificadas por

água e fungos: aplicação de consolidantes com o uso de nebulizador. O artigo é parte de
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sua dissertação de mestrado na  Camberwell College of Arts, realizado no  The London

Institute, e tem como foco “a pesquisa, proposta e teste de consolidação de fotografias

sobre papel em gelatina e prata danificadas por fungos e água através do uso de um

nebulizador de ar”. (BARUKI, 2002, p. 24).

O  objetivo  da  pesquisa  da  dissertação  de  mestrado  de  Baruki  visava

especificamente discorrer sobre os problemas das fotografias em gelatina e prata, suas

características de deterioração, sejam por fatores externos e/ou internos.

Mudanças  no  tamanho  e  formato  dos  objetos,  reações  químicas  e
aparecimento de microorganismos,  fungos,  bactérias e insetos são os
principais problemas relacionados a altos índices de umidade relativa.
Fungos podem danificar a emulsão de gelatina tornando-a solúvel em
água e também causando manchas irreversíveis. A emulsão quebradiça,
fragmentada e em estágio de pulverização avançado são resultados de
tais fatores de deterioração. (Baruki, 2002, p. 25).

Sendo a gelatina um dos materiais orgânicos com maior sensibilidade à umidade,

“como  uma  classificação  geral,  os  materiais  fotográficos  são  conhecidos  por  serem

extremamente sensíveis a variações de umidade”. (SMITH apud BARUKI, 2002, p. 25)

Sandra  Baruki  diz  que  a  motivação  do tema se  deu  justamente  pelo  andamento  dos

trabalhos no CCPF e a sua preocupação com o assunto. Buscou, então, como poderia ser

a conservação de fotografias com emulsão de gelatina deteriorada por fungos e água.

Continua discorrendo da escassez bibliográfica sobre o tema, cita  Norris  (1995, apud

BARUKI, 2002, p. 25) que diz que o 

[…]  tratamento  de  fotografias  de  gelatina  sobre  papel  em  estágio
avançado  de  deterioração  é  uma  área  da  conservação  que  demanda
novas pesquisas. É também uma questão crítica para estudos com ampla
aplicação em vários países, conforme conversas mantidas com alguns
conservadores  e  cientistas,  assim  como  relatado  em  textos  técnicos
pesquisados.

O trabalho prático consistiu na preparação de amostras e consolidantes testados,

para  em seguida  aplicar  e  ter  então  as  amostras  com os  diferentes  consolidantes.  As

amostras então deveriam passar por testes, para medir a cor e o brilho, além do Teste

Post-it™ (papéis adesivos). Assim, conclui Baruki (2002, p. 31) que a questão de aplicar
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substâncias consolidantes  através  de um nebulizador  para o tratamento de fotografias

danificadas é uma pesquisa que continua em aberto, precisando de aprofundamento na

pesquisa, já que a combinação testada parece não ter dado os melhores resultados. 

No volume 2 dos cadernos técnicos de conservação fotográfica da Funarte, temos

o  texto  Reprodução  fotográfica  e  preservação,  de  Francisco  da  Costa,  de  2004,

abordando especificamente a falta dos negativos nos acervos fotográficos. A principal

causa é a perda dos mesmos, mas também em decorrência de técnicas antigas, onde a

mesma chapa de vidro era trabalhada no negativo e no positivo, ou ainda por variados

motivos. O autor discorre sobre a importância dos projetos de preservação e conservação,

seus fatores de deterioração, até chegar a um diagnóstico detalhado do acervo fotográfico.

Só  então,  devemos  definir  prioridades  de  tratamento,  a  partir  das  necessidades  e  do

estado de conservação dos arquivos. 

Para  Francisco  da  Costa  o  ponto  primordial  no  projeto  de  preservação  é  a

reprodução  fotográfica,  pois  cumpre  as  funções  de:  gerar  um  negativo  de  segunda

geração para os originais positivos que não têm mais negativos, possibilitando assim a

sua copiagem; recuperar imagens esmaecidas, manchadas ou danificadas, melhorando a

qualidade da impressão fotográfica; reduzir o manuseio dos originais a fim de preservá-

los; salvar a informação dos materiais com deterioração intrínseca ao processo (negativos

em  base  de  nitrato  de  celulose  e/ou  diacetato  de  celulose);  gerar  um  arquivo  de

segurança; possibilitar o escaneamento de originais fotográficos de grandes dimensões.

(COSTA, 2004, p. 13).

Francisco da Costa continua o texto apresentando recomendações para se fazer

bons sistemas de reprodução, os equipamentos,  e a qualidade da reprodução (estando

ligada à escolha do formato do negativo). E ainda o tipo de filme, porém a definição das

propriedades para reprodução fotográfica vai depender das resoluções de cada arquivo. 

É  importante  reconhecer,  portanto,  que  o  processo  tradicional  de
reprodução fotográfica ainda é a forma mais eficiente de se duplicar um
acervo, tanto em relação à qualidade e durabilidade como em relação ao
custo, facilitando ainda uma possível digitalização. (COSTA, 2004, p.
15).
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Cabe ressaltar que para haver uma boa reprodução é necessário que o original

esteja em bom estado de conservação, embora cada processo de reprodução, ainda que

bem executado, acarretará em perda na definição da imagem.

O artigo Diagnóstico de conservação em coleções fotográficas de Clara Mosciaro,

foi publicado nos Cadernos técnicos de conservação fotográfica, volume 6, no ano de

2009. A importância dos diagnósticos se dá em diversos momentos do texto.

O diagnóstico de conservação de uma coleção ou acervo fotográfico
tem  papel  fundamental  no  planejamento  de  qualquer  ação  de
preservação que envolva este acervo em particular ou todo o conjunto
em  geral.  Informará  também  um  eventual  programa  de  avaliação  e
gerenciamento  de  risco  que  porventura  a  instituição  pretenda
desenvolver,  expondo  a  natureza  dos  materiais  fotográficos,  a
quantidade  e  os  formatos  existentes,  sua  atual  forma  de
acondicionamento, bem como os danos presentes e sua provável causa.
(MOSCIARO, 2009, p. 6).

Um dos fatores determinantes para a estabilidade dos materiais constituintes das

fotografias é a necessidade de ter um ambiente de guarda ideal. Segundo Mosciaro (2009,

p, 8) a apreciação intelectual e estética da imagem fotográfica é uma atividade diversa

daquela realizada por quem irá planejar as estratégias para permanência da imagem.

O diagnóstico de conservação deve ser  realizado de forma contínua,
rápida e objetiva. É uma ferramenta e não um fim em si mesmo e como
qualquer atividade onde se pretende alcançar um determinado objetivo,
é preciso planejar. (MOSCIARO, 2009, p. 8).

O objetivo do diagnóstico é enfatizado ao longo de sua realização. Também são

apontadas no texto as condições para a realização do diagnóstico, com foco nos materiais

e acessórios que necessitam estar disponíveis para o uso dos profissionais.

Em seguida, nos é apresentado a vasta lista de informações que se deve observar

em um diagnóstico, com destaque para materiais constituintes do objeto, os elementos

componentes da fotografia, como o suporte, a substância formadora da imagem, entre

outros, além do formato dos objetos fotográficos. Também são mostrados o conhecimento

e as características de deterioração das coleções. O texto é finalizado com a mostra de

diversos exemplos de fichas de diagnósticos utilizadas pelo CCPF. Ainda que, ao realizar
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um diagnóstico, não se recomenda utilizar integralmente fichas já existentes adotadas por

outras instituições.

No campo da preservação digital, temos o artigo de Peter Mustardo, Preservação

de  fotografias  na  era  eletrônica,  publicado  no volume 2  dos  cadernos  da  Funarte  e

também apresentado no VII Seminário da Abracor, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, em

1994. O texto não chega a ser um manual, mas apresenta informações básicas sobre a

preservação eletrônica de acervos fotográficos. Um interessante alarde que Mustardo faz

é  a  tentativa  de  relacionar  uma fotografia  original  com uma imagem gerada  por  um

computador, para então justificar a preocupação da preservação no meio eletrônico.

Alguns de vocês, que tiveram o prazer de examinar minuciosamente os
detalhes e as características da superfície de um daguerreótipo colorido
a  mão,  uma  fotografia  original  de  albúmen  ou  uma  platinotipia
encerada,  irão  entender  que,  certamente  não  agora,  e  de  maneira
questionável  em  qualquer  data  futura,  uma  imagem  gerada  por
computador  poderá  oferecer  as  qualidades  palpáveis  específicas
daqueles processos históricos. Isso, naturalmente, não quer dizer que os
computadores não tenham lugar na fotografia ou na sua preservação,
muito pelo contrário. Eles certamente têm seu papel, mas este tem de
ser  meticulosamente  investigado  e  entendido,  antes  de  que  qualquer
instituição possa assumir o compromisso de usar meios eletrônicos para
a preservação. (MUSTARDO, 2004, p. 9).

O  uso  da  preservação  digital  pode  apresentar  vantagens  e  desvantagens,  tais

como, o acesso, a economia de espaço, o uso dos computadores na restauração, as normas

(que, na época, seria uma desvantagem da computação, visto que no âmbito nacional não

existiam normas  aceitáveis  para  produção  ou preservação  a  longo prazo de  registros

digitais) e a preservação do meio (ligada as ferramentas da área e suas características

específicas de deterioração e armazenamento, ainda com aspectos importantes como sua

frequente duplicação e proteção, devido a danos físicos e obsolescência, que fazem com

que os dados eletrônicos tendem a se atualizar e migrar para softwares e hardwares mais

modernos).

Por  fim,  Mustardo  (2004,  p.  11-12)  aponta  que  a  questão  da  preservação  de

registros  digitais  é  mais  uma questão  de gerenciamento  do  que  um assunto  para  um

conservador tradicional ou administrador de preservação. Porém, é necessária uma boa
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interação  entre  profissionais  de  diversas  áreas  para  que  as  decisões  tomadas  sejam

fundamentadas em informações seguras, não colocando em risco as fotografias originais

na utilização destes artefatos eletrônicos.

Para a análise dos manuais, é válido destacar previamente o texto Conservação de

acervos  bibliográficos  e  documentais,  de  Jayme  Spinelli  Jr,  de  1997.  O  tratamento

descrito  pelo  autor  acompanha as  metodologias  utilizadas  pelo  Manual  da  Biblioteca

Nacional, que serão aqui apresentadas. E assim como o manual da BN e outros textos já

estudados, também introduzem um breve histórico dos centros brasileiros (por Spinelli

JR, no caso, o PROFOTO). 

O texto  Acondicionamento e guarda de acervos fotográficos,  de Ana Lucia de

Abreu, datado de 1999, é a base do Manuel da Biblioteca Nacional. 

O  presente  manual,  embora  direcionado  para  material
fotográfico,  propõe  um  método  de  abordagem  das  questões  de
acondicionamento e guarda que pode ser estendido, em sua essência, a
todo  tipo  de  documentação  em  papel  existente  em  bibliotecas  e
arquivos.  Ensina, passo a passo, a como lidar com material de todo tipo
em bibliotecas e arquivos,  de forma a dar condições de conservação
preventiva, evitando seu manuseio indevido e o contato com material
que  seja  prejudicial  e  corrosivo.  Ensina,  também,  os  cuidados
necessários  na circulação e  transporte  do acervo e  na preparação de
exposições. (ZABER, apud ABREU, 1999, p. 7).

De acordo com Abreu (1999, p. 13) o manual possui como fim proporcionar aos

responsáveis  pela  conservação,  guarda e uso de acervos fotográficos  um conjunto de

informações essenciais para a tomada de decisão objetivas e certeiras quando se tratar do

tema. O manual inicia com os tópicos de avaliação e amostragem de um acervo, no caso,

o  Acervo  Fotográfico  da  Biblioteca  Nacional.  Segue  discorrendo  sobre  o

acondicionamento  e  a  guarda,  que  pode  variar  de  tipologia,  sistemas  (horizontal  e

vertical), espécies de acervos e padrões dos formatos.

Os sistemas estariam ligados a ideia dos níveis de proteção, segundo Abreu (1999,

p.  18),  de  um mínimo de  dois  (o  acondicionamento  primário  e  o  mobiliário),  até  o

máximo  de  quatro  (acondicionamento  primário,  secundário  e  terciário,  além  do

mobiliário).   Níveis  de  Proteção funcionam como barreiras  não só para a  luz e  o  ar
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poluído  (poeira,  enxofre  e  etc.),  mas,  também  para  as  oscilações  da  temperatura  e

umidade relativa do ar, que acontecem diariamente na área de guarda (quando é o mesmo

espaço  utilizado  para  as  atividades  de  tratamento  técnico  e  de  atendimento  aos

pesquisadores).

Apresenta  os  designs  dos  tipos  de  acondicionamento  e  da  guarda  a  ser

determinado (levando em consideração o processo fotográfico,  a fragilidade/estado de

conservação, grau de importância da obra, dimensão e volume do acervo). E o tipo de

imagens  para  qual  cada  sistema  é  adequado.  A aplicação  dos  sistemas  a  partir  do

conhecimento das espécies de acervo. Cita alguns cuidados importantes em relação ao

ambiente no qual tais trabalhos são realizados (locais isolados, sem muito movimento,

com  boa  iluminação  ambiental  e  luz  direcional,  limpo  e  arejado,  mesa  de  trabalho

organizada  e  com superfície  ampla  para  dispor  a  obra  e  os  instrumentos  e  materiais

necessários).

Fichas  técnicas  de  cada  tipo  de  acondicionamento  (cartela  porta-negativos,

folders, jaquetas, passe partout, estojos porta-chapas, pastas em cruz, pastas suspensas,

envelopes,  caixas  telescópicas,  caixas  especiais  -  diversos  modelos),  nos  fornecendo

dados sobre estes como: matéria-prima utilizada, material de apoio necessário, principais

características do design específico, desenhos técnicos, esquema de aproveitamento da

matéria-prima, e finalizando, a metodologia para manufatura/acabamento.

Tópico referente a consulta e acesso à informação, com um quadro esquemático

do fluxo de atendimento  com interação entre  usuário e  bibliotecário,  além de alguns

instrumentos  que  fazem  parte  dessas  práticas.  E  ainda,  especificações  técnicas  e

adicionais do mobiliário. 

Ainda em relação ao mobiliário, para melhor distribuição do acervo e
aproveitamento de espaço,  bem como maior  proteção contra  agentes
externos à mobília, há necessidade da criação de elementos adicionais e
vedação em alguns móveis. Esses elementos garantem a organização e a
integridade  física  dos  acondicionamentos  no  interior  da  mobília.
(ABREU, 1999, p. 168).
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Finaliza o texto com amostragens de fichas técnicas dos elementos adicionais ao

mobiliário, das suas matérias-primas e suas aplicações.

4. 3 TEXTOS SOBRE PROJETOS / TREINAMENTOS DE PROFISSIONAIS  

O tópico a seguir, textos sobre projetos de preservação e conservação e ou sobre

treinamentos específicos na área, é o com maior quantidade de publicações, conseguimos

totalizar dez:  Organização e conservação do acervo fotográfico da 11ª Coordenadoria

Regional – IPHAN – SC, de Lourdes Rossetto;  Aplicação de técnicas de restauração em

fotografia de grande formato: um estudo de caso, por Maria de Nazareth Bezerra Coury;

Projeto  de  Conservação  do  Acervo  Fotográfico  de  Pierre  Verger  Duplicação  de

Negativos, de Francisco da Costa;  Projeto de Conservação de Acervo Fotográfico de

Pierre  Verger,  de  Sandra  Baruki  e  Ana  Saramago;  O  daguerreótipo  nas  coleções

brasileiras, de Marcia Mello;  Conservação da coleção fotográfica Benjamin Constant:

tratamento realizado no centro de conservação e preservação fotográfica; Conservação

preventiva do acervo fotográfico: 10ª Superintendência Regional do IPHAN – Paraná de

Hélina  Samyra  de  Souza  Baumel  e  Rúbia  Stein  do  Nascimento;  Conservação  e

preservação de fotografias, de Sandra Baruki; Treinamento em conservação fotográfica:

a orientação do Centro de Conservação e Preservação Fotográfica  da Funarte,  este

último, lista diversos projetos, e ou, treinamentos (como explícito no título do artigo) que

tiveram a colaboração do CCPF.

De  início  analisaremos  um  dos  dois  textos  publicados  nos  Anais  do  VIII

Seminário  da  Abracor,  no  ano  de  1996,  Organização  e  conservação  do  acervo

fotográfico da 11ª Coordenadoria Regional – IPHAN – SC, de Lourdes Rossetto, que

trata  da  apresentação  de  metodologias  utilizadas  com  a  finalidade  de  facilitar  os

procedimentos  na organização dos  acervos  fotográficos.  Para  Rossetto  o artigo relata

(1996,  p.  65),  “[…]  as  etapas  realizadas  durante  o  desenvolvimento  do  projeto  e

algumas alternativas encontradas na Organização e Conservação do Acervo Fotográfico
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da  11ª  Coordenadoria  Regional  do  Instituto  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico

Nacional, em Santa Catarina”.

O projeto apresenta a descrição dos procedimentos, começando pela organização

da Oficina de Introdução a Organização e Preservação Fotográfica IBPC/FUNARTE para

dar base teórica e prática para profissionais envolvidos com os acervos fotográficos e que

iriam ser os responsáveis pela aplicação do projeto. Após o treinamento passou-se para a

fase de levantamento de dado; aquisição de materiais apropriados; contratação de uma

bibliotecária/arquivista, identificação dos documentos fotográficos a partir dos materiais,

formatos  e  tamanhos.  Para  então  organizar  as  fotografias  pelos  suportes  e  aplicar  os

procedimentos  de conservação e  restauro.  O artigo  demonstra  que  a  identificação do

acervo foi feita a partir de um dos exemplos de fichas técnicas para acervo fotográfico

elaborada pela CCPF/FUNARTE; assim como o tratamento de conservação deveria ser

acompanhado da ficha técnica. Os acondicionamentos e o espaço de guarda deveriam ter

a padronização dos invólucros para os diversos suportes fotográficos e para as diferentes

coleções.  A catalogação  e  a  indexação  foram  feitas  utilizando  o  primeiro  nível  de

descrição, a CCAA-2. Enquanto os espaços de guarde deveriam ter o controle ambiental,

com destaque para higienização regular da área de guarda e cuidados com a segurança

contra incêndios.

O projeto seria a longo prazo, visto que teve início em 1992. Em 1996, Rossetto

cita o projeto como ainda sendo realizado, devido a dificuldades de recursos financeiros e

humanos. A solução  foi  a  separação  do  projeto  em diversos  subprojetos,  que  eram

finalizados, para então,  cada coleção tratada,  catalogada e guardada corretamente,  era

disponibilizada para os usuários. (ROSSETTO, 1996, p. 69)

O outro trabalho publicado nos Anais do VIII Seminário da Abracor, Aplicação

de técnicas  de restauração em fotografia de grande formato:  um estudo de caso,  de

Maria de Nazareth Bezerra Coury, feito no próprio setor de Conservação e Preservação

do CCPF. Discorre sobre o trabalho executado em uma fotografia particular, Integrantes

da Comissão Exploradora do Planalto Central (1892-1893) - Relatório Cruls, que faz

parte do Arquivo Público do Distrito Federal.
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O trabalho consistiu em descrever uma fotografia em preto e branco, de grande

formato,  em  suporte  de  gelatina,  medindo  58  cm  x  75  cm.  A partir  do  primeiro

diagnóstico,  foi  feita  a  higienização  e  segundo  Coury  (1996,  p.  268),  “é  importante

ressaltar a importância da ajuda de outro profissional neste trabalho, quando se trata de

fotografias de grande formato”.

O  primeiro  rascunho  de  tratamento  levou  em  consideração,  o  processo

fotográfico;  a  existência  de  coloração  adicional;  a  existência  de  inscrições  a  tinta;  a

presença de fungos; a estrutura da obra (neste caso, enormes rasgos tornava a atividade

bastante cautelosa); e, ainda a existência de pedaços de fita adesiva. Características que

levou a  uma segunda proposta  de tratamento,  utilizando umidificação,  planificação e

secagem.  Os  principais  problemas  eram  oriundos  do  manuseio  incorreto,  do

acondicionamento inadequado, e, do suporte não estar mais estabilizado, assim houve um

acúmulo  de  sujeira,  o  que  ajudou  na  deterioração  da  fotografia.  Ainda  fez  parte  do

tratamento a remoção de um segundo suporte, um tecido fixado no verso da fotografia e

outras etapas mais específicas. Para a finalização, foi necessária a reintegração visual na

área dos rasgos, e reprodução e duplicação fotográfica. A obra foi reproduzida gerando

um novo negativo (visto que a fotografia restaurada não possuía negativo) e ampliada, o

que facilitou seu acesso e restringiu o manuseio do original. Por fim, a obra recebeu uma

nova montagem em passe-partout com qualidade arquivística.  Informa que uma “[…]

fotografia restaurada necessita de um suporte rígido,  onde possa ficar resguardada do

manuseio incorreto, estabilizada e protegida de danos físicos”. (COURY, 1996, p. 270)

A seguir vamos apreciar duas publicações dos Anais do IX Seminário da Abracor,

de 1998, que destacam acervos fotográficos de maneira diferente,  ainda que apontem

algumas práticas semelhantes, pois o procedimento devem ser os mesmos. O Projeto de

Conservação  do  Acervo  Fotográfico  de  Pierre  Verger,  duplicação  de  Negativos de

Francisco da Costa, trata de um projeto específico visando a duplicação de negativos. O

projeto para o tratamento da coleção de Pierre Verger ficou sob a custódia do próprio

CCPF, os objetivos eram: identificação e quantificação das bases plásticas dos filmes

existentes no arquivo; higienização, acondicionamento e armazenamento dos documentos
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fotográficos;  criação  de  uma  área  de  armazenamento  com  controle  de  temperatura,

umidade  relativa  e  ventilação;  tratamento  da  informação;  duplicação  dos  negativos

originais em dois jogos um para manuseio e outro de segurança que deveria ser guardado

separado; produção de contatos de todos os fotogramas; escaneamento e disponibilização

das imagens via digital; cooperação interinstitucional com a finalidade de treinar mão de

obra para todas as etapas do projeto. (COSTA, 1998, p. 101).

O texto apresenta um breve histórico das bases plásticas e suas diferentes técnicas

de  aplicação  e  um  diagnóstico  de  pré-identificação  das  bases  plásticas  dos  filmes

utilizados por Pierre Verger. O arquivo foi produzido enquanto o fotografo estava vivo,

portanto, com produção entre os anos de 1930 e 1970, que coincide com o surgimento de

diferentes bases plásticas, ou seja, qualquer uma delas podia estar presente no acervo. A

seguir  foram feitas  as  etapas  de  duplicação  de  negativos  e  confecção  das  folhas  de

contato, a partir dos processos de transferência por contato e transferência por fotografia,

associando as diferentes técnicas com os materiais fotográficos (interpositivo em filme,

interpositivo em papel, filme de duplicação direta, inversão química, digital).

Para este trabalho de duplicação de negativos na coleção Pierre Verger,
optamos por utilizar uma câmera fotográfica para fazer a transferência
da informação do negativo original para o negativo duplicata associada
a  técnica  de  inversão  química.  Como  o  processo  de  duplicação  da
informação  sempre  implica  em  perda  de  informação,  é  muito
importante que o sistema utilizado se ajuste da melhor forma possível
na  relação  de  custo  e  benefício.  É  importante  considerar  questões
técnicas, recursos humanos, recursos financeiros, espaço para guarda do
arquivo  duplicata,  disponibilidade  de  materiais  e  equipamentos.
(COSTA, 1998, p. 105).

O outro artigo é sobre o mesmo arquivo fotográfico, porém, com outro enfoque

Projeto de Conservação de Acervo Fotográfico de Pierre Verger, trabalho conjunto entre

Sandra Baruki e Ana Saramago. O foco aqui foi o diagnóstico da conservação de todos os

suportes presentes na coleção e também em melhorias para o seu local de guarda.  O

projeto de conservação consistiu  no diagnóstico,  identificação de bases,  higienização,

acondicionamento e mobiliário. Os objetivos específicos eram 
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[…]  identificar  as  bases  flexíveis  dos  negativos  originais  (área  de
interseção  com  o  setor  de  duplicação  e  reprodução);  higienizar,
acondicionar e armazenar os documentos fotográficos, de acordo com
parâmetros  técnicos  recomendados  internacionalmente;  formar  um
arquivo de segurança e um de manuseio, através da produção de dois
jogos de negativos de 2ª geração dos negativos originais; e, estabelecer
formas  de  cooperação  interinstitucional  com  a  finalidade  de  treinar
mão-de-obra  para  atuar  em  todas  as  fases  do  projeto.  (BARUKI;
SARAMAGO, 1998, p. 116).

Os documentos  foram divididos  em lotes,  e  foram tratados  de  acordo  com a

prioridade das obras. Foram também adotados procedimentos com fim de estabilizar a

degradação e a duplicação/reprodução desses documentos. Outros assuntos analisados e

tratados foram como deve ser a limpeza dos documentos e das fotografias, cada tipo de

material recebendo um acondicionamento de acordo com suas características técnicas, e

foi  descrito  o  espaço  de  guarda,  o  mobiliário  ideal,  e  os  demais  equipamentos

necessários. 

No  mesmo  Anais  do  IX  Seminário  da  Abracor,  de  1998,  temos  o  artigo  O

daguerreótipo nas coleções brasileiras, de Marcia Mello. Projeto da Funarte (através do

CCPF)  que  visava  identificar  os  daguerreótipos  nas  coleções  públicas  e  privadas

brasileiras.  Começou com a exposição “O daguerreótipo nas  coleções  cariocas’’ local

onde  teve  início  o  projeto.  O  artigo  descreve  algumas  práticas  de  conservação,

começando  pela  identificação  e  a  fatura  das  fichas  de  diagnósticos  e  de  registros

fotográficos. Quando os daguerreótipos ainda estavam montados nas suas molduras ou

estojos  originais  eram  abertos  e  higienizados.  Eram  remontados  e  documentados

fotograficamente no estojo ou na moldura.

Mello (1998, p. 109) descreve ainda como foi a reprodução dos daguerreótipos

fotografados para serem incluídos num banco de dados. Pensou-se em recuperar a técnica

antiga da daguerreótipo, com a oficina daguerreotipia contemporânea. Equipamentos e

procedimentos foram adaptados às necessidades atuais, porém, com as etapas de trabalho

seguindo rigorosamente as descritas nos manuais oitocentistas.

Passemos agora para dois artigos publicados no Anais do X Seminário da Abracor,

de  2000.  O primeiro  sobre  Conservação  da coleção  fotográfica  Benjamin  Constant:
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tratamento realizado no centro de conservação e preservação fotográfica, de Maria de

Nazareth  Coury  em  parceria  com  Daniela  Cristina  Silva.  O  segundo  foi  sobre

Conservação  preventiva  do  acervo  fotográfico:  10ª  Superintendência  Regional  do

IPHAN – Paraná, de Hélina Samyra de Souza Baumel e Rúbia Stein do Nascimento. 

O  projeto  da  coleção  do  Benjamim  Constant  teve  início  com  um  pequeno

histórico da coleção da instituição, onde prevalece documentos da vida privada e pública

do político brasileiro. O acervo está sob a custódia do Museu Casa de Benjamin Constant,

que pertence ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em Santa Teresa,

Rio de Janeiro, antiga casa residência do político e de sua família.

Como a maioria destas publicações inicia com a identificação e análise do estado

de conservação da coleção, para então, elaboração do projeto. Foi feito o diagnóstico da

coleção fotográfica, já que a mesma era pequena. Na identificação do acervo priorizou-se

a determinação do processo fotográfico,  do formato,  do estado de conservação e  das

características de deterioração. Descreve em detalhe o tratamento de conservação, com a

higienização,  estabilidade,  algumas  intervenções  especiais,  tais  como  a  remoção  de

suporte secundário; velatura de algumas fotografias fragilizadas; enxertos nas áreas de

perda  de  suporte  primário  e  secundário;  reintegração  visual;  tratamento  e

acondicionamento  de  um  ferrótipo;  e  tratamento  de  restauração  em  três  fotografias,

incluindo  uma  panorâmica,  que  sofreram  várias  intervenções  delicadas.  Todas  estas

etapas foram realizadas nas dependências do CCPF.

Ainda foi feito a reprodução fotográfica, detalhando as tarefas/objetos de testes

iniciais;  separação  por  contraste;  fichas  de  acompanhamento;  reprodução  fotográfica;

revelação; cópias-contato; e controle  de qualidade,  desta  maneira,  o arquivo pode ser

acessado pelos pesquisadores, resguardando os originais. O acondicionamento se deu a

partir da padronização dos invólucros e caixas.

Os resultados e benefícios obtidos foram muitos. Todas as fotografias
estão totalmente estabilizadas e, com o novo acondicionamento, houve
um melhor  aproveitamento  de  espaço na  área  de  guarda  da  coleção
Benjamin  Constant.  As  cópias-contato  possibilitam  livre  acesso  às
imagens  sem  o  manuseio  dos  originais,  os  dados  informatizados  e
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disponíveis  ao  público  através  do  programa  ACCESS.  Os  negativos
gerados  disponibilizam as  imagens  para  serem copiadas  sempre  que
necessário. Através do trabalho de reprodução fotográfica das imagens
esmaecidas foram resgatadas informações que não podem ser vistas a
olho nu. Esta é mais uma coleção em que o Centro de Conservação e
Preservação Fotográfica cumpriu o seu papel, garantindo a existência
destas  imagens para  as  futuras  gerações.  (COURY; SILVA, 2000,  p.
146).

No mesmo volume, Anais do X Seminário da Abracor, está o artigo Conservação

preventiva do acervo fotográfico: 10ª Superintendência Regional do IPHAN – Paraná, de

Hélina Samyra de Souza Baumel e Rúbia Stein do Nascimento. De acordo com as autoras

(2000, p. 139) a maior preocupação do trabalho foi focar sobre as imagens coloridas, que

fazem  parte  do  universo  fotográfico  regional,  e  que  estavam  sofrendo  processos

intrínsecos de degradação, que não são abordados com frequência na literatura da área.

Quase  como  padrão,  inicia  com  um  breve  histórico  sobre  o  porquê  da  produção  e

classificação das imagens. “Adotando classificação proposta por estudiosos do discurso

fotográfico, as imagens podem ser identificadas conforme suas funções, isto é, conforme

sua utilidade, sua finalidade ou sua necessidade, dependendo do ponto de vista ou da

interpretação  dos  profissionais  envolvidos  na  sua  conservação”.  (BAUMEL;

NASCIMENTO, 2000, p. 139).

Apresenta a metodologia utilizada e a especificação dos materiais utilizados. Foi

necessário adequar o espaço de guarda, assim como o acondicionamento e a aquisição de

materiais para a guarda. O arquivo estava dividido em categorias referentes a regiões, que

por  sua  vez  estavam  divididas  em  informações  técnicas,  obras,  eventos,  acervo  e

atividades educativo-culturais. A finalidade do trabalho consistia em 

[…]  identificar  e  aplicar  métodos  e  técnicas,  para  a  construção,
desenvolvimento  e  aprimoramento  de  critérios,  atitudes  e  processos,
otimizando a organização sistematizada da conservação preventiva do
registro  fotográfico  da  10a  SR-PR,  facilitando  o  acesso  do  usuário.
Apesar  de  seu  manuseio  constante,  e  por  serem cópias  coloridas,  a
integridade das fotos ainda é mantida. Dessa forma, pode-se observar
resultados  positivos  em  relação  ao  seu  estado  de  conservação,
decorrente do tratamento que vem recebendo nestes últimos 10 anos.
(BAUMEL; NASCIMENTO, 2000, p. 140).
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Próximo artigo é  Coleção Sanson: imagens em vidro, das arquivistas do Museu

Imperial (IBRAM) Neibe Cristina Machado da Costa e Thais Martins Lepesteur, presente

no volume 13 do MAST Colloquia,  publicado pelo Museu de Astronomia e Ciências

Afins, em 2014.

As imagens da coleção são de eventos ocorridos durante o século XX, sendo um

dos mais significativos registros iconográficos deste século.

Passeios,  viagens  e  eventos  sociais,  juntam-se  aos  registros  de
importantes  eventos  ocorridos  no  Rio  de  Janeiro,  como  a  grande
exposição nacional de 1908 e a exposição internacional de 1922, e de
consideráveis  transformações  econômicas,  como  a  construção  de
praças,  edifícios e a abertura de estradas  de ferro e de rodagem em
diferentes  partes  da  federação.  Como  resultado,  a  Coleção  Sanson
documenta  a  natureza  exuberante  do  país,  o  desenvolvimento
arquitetônico, urbanístico, paisagístico e econômico de diversas cidades
do Brasil e do exterior. (COSTA; LEPESTEUR, 2014, p. 95).

O texto inicia apresentando a Coleção Sanson9 e sua constituição, identifica parte

da coleção que fora previamente tratada através de uma parceria do Museu Imperial com

o CCPF, em 2005. As fotografias passaram por processos de conservação, reprodução

fotográfica  e  acondicionamento,  para  então,  serem digitalizadas  e  disponibilizadas  na

internet através do Projeto DAMI - Digitalização do Acervo do Museu Imperial.

Dentre  as  obras  do  acervo  Costa  e  Lepesteur  (2014,  p.  97)  destacam  a

estereoscopia,  processo  fotográfico  desenvolvido  por  David  Brewster  em  1844,

apresentado na Exposição Universal de Londres, em 1851, e modernizado a partir de

1893  com  o  sistema  Verascope  da  Maison  Richard de  Paris.  Abordam,  ainda,  o

tratamento arquivístico das imagens, onde

[…]  a  equipe  do  Arquivo  Histórico  do  Museu  Imperial  procurou
compreender  o  sentido  que  os  documentos  tiveram  no  contexto  de

9 A Coleção Sanson é formada por 999 fotografias estereoscópicas em suporte de vidro e três aparelhos
usados para sua visualização. Tal projeto permitiu a coleta de informações e digitalização das 43 caixas
restauradas  que  continham, ao  todo,  999 fotografias  estereoscópicas  sobre  vidro captadas  por  Octávio
Mendes de Oliveira Castro (1874-1935), filho do barão de Oliveira Castro.
A coleção,  que  se  encontra  sob a  guarda  do  Arquivo  Histórico,  foi  incorporada  ao  acervo  do  Museu
Imperial  em 2005, através de doação por parte de Luiz Alberto de Sanson – neto de Octávio Mendes
Oliveira  Castro  –  e  de  sua  esposa  Maria  Lúcia  David  de  Sanson.  Disponível  em:
http://www.museuimperial.gov.br/dami/ . Acesso 21 de nov. 2017.

http://www.museuimperial.gov.br/dami/
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produção,  suas  particularidades,  os  motivos  pelos  quais  foram
produzidos e acumulados, a função para qual serviram para quem os
acumulou, entre outros aspectos. (COSTA; LEPESTEUR, 2014, p. 98).

Essa documentação foi trabalhada respeitando o seu conjunto arquivístico.

Para  finalizar,  vale  a  menção  do  texto  geral  Conservação  e  preservação  de

fotografias de Sandra Baruki, publicado no volume 9 do MAST Colloquia, em 2007.

Artigo  que,  além de  nos  apresentar  um histórico  das  funções  e  atividades  do CCPF,

pontua alguns dos inúmeros projetos realizados pela instituição, entre eles destacamos:

A parceria  com  a  Fundação  Biblioteca  Nacional,  na  Coleção  Dona  Thereza

Christina Maria, realizando procedimentos de distensão e planificação das imagens, em

2002; O Projeto de Tratamento Técnico dos Negativos Panorâmicos da Coleção Augusto

Malta, consistindo com o tratamento técnico, identificação e descrição da informação,

organização  dos  documentos  gerados  (por  exemplo,  filmes  e  contatos  fotográficos),

limpeza  e  estabilização  dos  negativos,  tratamento  de  conservação  e  restauração  de

positivos,  duplicação em base fotográfica, analógica, preservando as características da

base original, fotográfica, além de realizar uma captura digital das imagens; e o Projeto

Arquivo  Central  do  IPHAN  -  Negativos  históricos:  higienização,  acondicionamento,

duplicação e acesso. (BARUKI, 2007, p. 11)

Os artigos publicados tendo como principal objetivo a descrição de treinamentos e

oficinas  voltadas  para  a  conservação  de  fotografias,  são  todos  do  CCPF,  numa

demonstração  clara  do  cumprimento  de  uma  das  suas  missões,  a  disseminação  de

conhecimento relacionadas à preservação fotográfica. 

 No artigo Treinamento em conservação fotográfica: a orientação do Centro de

Conservação e Preservação Fotográfica da Funarte conta a trajetória do centro, e lista os

treinamentos  que  tiveram  a  sua  colaboração.  Destacaremos  só  uma  pequena  parcela

deles: com a Universidade do Amazonas / Museu Amazônico, Manaus - AM, em 1992

(treinamento de equipe do museu para o tratamento da coleção de negativos de vidro do

acervo Silvino Santos); com a Universidade Estadual de Campinas, em Campinas - SP,

em 1993 (treinamento dos responsáveis pelos arquivos fotográficos da Universidade); na
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Oficina Preservación y Conservación de Acervos Fotográficos, na Casa de las Americas,

em  Havana,  Cuba,  em  novembro  de  1994,  com  a  participação  de  33  fotógrafos  e

conservadores  da  Argentina,  Colômbia,  Costa  Rica,  Cuba,  México  e  Venezuela;  no

Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás, com 17 participantes, em 1995;

no  Treinamento  Conservación  y  Preservación  Fotográfica,  no  1º  Encuentro  de

Conservación y Preservación Fotográfica del  Mercosur, realizado pela  Funarte  e pelo

Museo  de  Ia  Casa  Rosada,  em  Buenos  Aires,  Argentina,  com  a  participação  de  20

profissionais responsáveis por acervos fotográficos da Argentina e Uruguai, em 1996; no

Módulo  Conservación de Fotografia en Archivos, no curso Conservación de Papel en

Archivos,  curso  regional  para  a  América  Latina  promovido  pelo  ICCROM  -  The

International  Center  for  the  Study  of  the  Preservation  and  Restoration  of  Cultural

Property, e pelo CNCR - Centro Nacional de Conservación y Restauración, realizado em

Santiago, Chile, para conservadores representantes de instituições da Argentina, Brasil,

Chile,  Colômbia,  Costa  Rica,  Equador,  Haiti,  México,  Panamá,  Peru  e  República

Dominicana, em 1996; e na Oficina Ateliê de Conservação Fotográfica - noções básicas,

em Salvador, BA, organizada pela Fundação Clemente Mariani, com a participação de 20

representantes de instituições, em agosto de 1997.

4.4  ARTIGOS  RELACIONADOS  INDIRETAMENTE  AOS  ACERVOS

FOTOGRÁFICOS

Neste subitem vamos abordar um artigo que versa sobre assuntos relacionados aos

acervos  fotográficos,  porém,  cujo  objetivo  não  é  a  fotografia  propriamente  dita.  O

Restauração de álbuns fotográficos: uma necessidade, de Edmar Moraes Gonçalves, tem

como objeto de estudo os álbuns utilizados para a guarda particular de fotografias. O

artigo aborda os álbuns fotográficos da coleção Rui Barbosa, da instituição homônima,

que se encontravam com graves problemas de conservação, como capas soltas, rasgos e

perdas  parciais  de  elementos  estruturais,  ataque  biológico,  ressecamento  dos

revestimentos em couro e perdas de alguns fechos de metal. (GONÇALVES, 1998, p.

178)
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Apresenta detalhadamente o trabalho realizado, utilizando como exemplo um dos

álbuns  restaurados.  Começou pela  confecção da ficha  técnica,  descrição  estrutural  da

obra e das características de deterioração. Assim como da ficha de acompanhamento do

processo de restauração e dos materiais utilizados na atividade. Ainda, de acordo com o

autor, a conservação observou os critérios de livros raros, buscando manter o material

original  e  a  integridade  física  da  obra.  Faz  uma  breve  observação  com  relação  as

fotografias pertencentes aos álbuns, que por sua vez foram desmembradas dos mesmos e

acondicionadas individualmente, dispondo de um tratamento técnico, e acondicionadas

em invólucros de cartão neutro e filme de poliéster. (GONÇALVES, 1998, p. 180).

4.5  A  IMPORTÂNCIA  DOS  CENTROS  BRASILEIROS  DE  PRESERVAÇÃO  E

CONSERVAÇÃO DE ACERVOS FOTOGRÁFICOS 

Como  foi  citado  em  diversos  artigos  dos  tópicos  acima,  o  Brasil  possui

importantes  projetos  no  âmbito  da  preservação,  conservação  e  restauração.  O grande

destaque é o CCPF da Funarte, seja como instituição principal ou como parceira, está

presente em uma parte considerável dos trabalhos aqui apresentados, “implementando e

consolidando uma política de preservação da memória fotográfica no país”. (GRASSI,

2004).

Segundo Baruki, (2007, p. 109) a Funarte, através de seu centro, estimula o debate

e o aperfeiçoamento profissional na área, realizando e participando de eventos nacionais

e  internacionais.  É  um ótimo exemplo  da  difusão  de  informação  técnica  através  dos

Cadernos  Técnicos  de  Conservação  Fotográfica  publicados  e  disponíveis  no  site da

Funarte.

Outro projeto que merece destaque é o PROFOTO - Projeto de Preservação do

Acervo Fotográfico da Biblioteca Nacional, elaborado por uma equipe interdisciplinar da

Biblioteca  Nacional  e  da  Funarte,  com  a  finalidade  de  cuidar  da  documentação

iconográfica da BN.
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Segundo  Spinelli  Jr  (1997,  s.p.)  o  projeto  abrange  atividades  como  pesquisa

histórica  para  identificação  das  imagens,  catalogação  e  indexação  automatizada  (aí

incluídas  as  atividades  de  desenvolvimento  de  normas,  vocabulários  e  do  próprio

software);  reprodução  fotográfica  e  digital;  conservação;  acondicionamento  e

armazenamento  -  tudo  isso  visando,  naturalmente,  assegurar  a  preservação  dos

documentos fotográficos e melhorar o acesso às informações contidas nos mesmos.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho de conclusão de curso apresentou e discutiu textos especializadas na

área da preservação e conservação de acervos fotográficos, com foco nas publicações do

âmbito brasileiro.  Distribuímos os  textos  técnicos por assuntos,  tais  como: históricos,

necessidade de evolução das práticas  e  técnicas;  metodologias  do tratamento técnico;

projetos e estudos específicos. Na segunda seção contamos resumidamente a história da

fotografia, e na seguinte tentamos definir e demonstrar os principais problemas da área de

preservação de acervos documentais e fotográficos.

Ainda que os objetivos tenham sido concretizados, ocorreram algumas alterações

ao longo da realização do trabalho. A principal delas foi o aumento e a diversidade das

escolhas  das  referências,  pois  a  primeira  ideia,  era  fazer  uma  linha  evolutiva  das

publicações dos Anais da Associação Brasileira de Conservação e Restauração. Porém,

tivemos dificuldades no acesso a todos os Anais da ABRACOR, poucos volumes estão

disponíveis  on line,  assim como não foi possível encontrar exemplares em papel, nem

mesmo na atual sede da instituição. A princípio, o que pareceu ser um problema tornou o

trabalho  de  conclusão  de  curso  muito  mais  rico  e  diversificado,  visto  que  foram

selecionadas e estudadas publicações da Revista Acervo e do MAST Colloquia.

Tivemos no total vinte e cinco (25) textos estudados, sendo sete que retratam a

história da preservação de fotografias no Brasil,  desde a importância da evolução das

práticas  até  a  história  dos  centros  de  preservação;  oito  descrevem  metodologias  de

tratamento para ajudar os responsáveis por acervos fotográficos no seu dia a dia; dez

descreveram alguns projetos de preservação específicos, e também treinamentos para a

especialização destes responsáveis. Tivemos um único caso de conservação de material,

no caso os álbuns, envolvendo os acervos fotográficos. 

Ficou  claro  que  não  existe  uma  padronização  na  terminologia  utilizada,  só

observando  os  títulos  das  publicações,  podemos  dizer  que  dos  vinte  e  cinco  textos,

encontramos o termo conservação na maioria deles, preservação vem sempre em dupla
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com  a  conservação,  e,  só  em  duas  publicações  encontramos  o  termo  conservação

preventiva, termo predileto entre os profissionais da conservação de papel. E restauração

foi empregado em poucas publicações e só nas duas cujo foco foi a intervenção em um

objeto em particular (o álbum de fotografia e a fotografia em grande formato). 

Resultado que acompanha as ideias atuais da área, é que preservação deve ser a

intervenção sobre toda a coleção, visando proporcionar uma vida útil  mas longa para

todas  as obras.  Os  projetos  tiveram na  sua  maioria  das  vezes  a  utilização  do termo

conservação, pois tinham a intenção de trabalhar sobre os objetos na sua totalidade, isto

é, inventariando, observando as condições físicas, higienizando e acondicionando. E a

restauração como dito deve ser uma intervenção de última instância, só deve ser aplicada

em casos  particulares,  e  por um profissional  qualificado.  Enquanto as duas  primeiras

instâncias  podem  ser  aplicadas  pelos  gestores  dos  acervos,  com  algum  treinamento

especializado.

Evolutivamente pudemos observar que as publicações do fim dos anos 80 e início

dos anos 90 abordaram a necessidade de atentar a evolução das práticas e técnicas de

preservação,  e,  ainda  da  importância  e  função  da  fotografia  como  documento.  Da

segunda metade dos anos 90 e  dos textos do século XXI o interesse mudou. O foco

passou para o histórico, as atividades, os projetos específicos e as metodologias para o

tratamento das fotografias, além de apontar uma maior preocupação para com os acervos

digitais.

O trabalho de conclusão de curso foi importante pelo fato de aprofundar meu

conhecimento  sobre  a  área  da  preservação  de  acervos  fotográficos,  através  das  suas

publicações, dos seus principais centros e instituições. Ficou claro a importância de um

centro de excelência no assunto, como o CCPF da Funarte, para que as intervenções na

área de preservação de fotografias fossem bem orientadas e tivéssemos um centro de

pesquisa e desenvolvimento na área. 

Porém, temos certeza que o assunto tem muito ainda a ser abordado, pesquisado e

analisado, pois é muito abrangente, e instigante, necessitando de muitos questionamentos
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e  discussões.  Não  temos  dúvida  que,  assim  como  a  fotografia,  a  sua  preservação  é

também uma área apaixonante.
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