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RESUMO 

 

 

Aborda a preservação de documentos fotográficos no âmbito arquivístico. Apresenta a 

fotografia e sua construção enquanto documento de arquivo. Analisa a fotografia enquanto 

objeto histórico, objeto social e objeto de valor documental. Os acervos fotográficos muitas 

vezes são entendidos como documentos ―especiais‖ por apresentarem a constituição física 

distinta e mais sensível do que os documentos textuais. Por esse motivo muitas fotografias 

acabam por serem separadas dos seus acervos de origem, atitude que busca sua preservação, 

mas vai contra preceitos metodológicos da Arquivologia. É imprescindível compreender a 

importância da identificação dos elementos que constituem uma fotografia e sua inserção nas 

instituições arquivísticas, ligadas de maneira orgânica, comprovando ações  que, 

consequentemente, definem sua estrutura final.  

 

Palavras-chave: Arquivo; Documento fotográfico; Preservação. 
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ABSTRACT 

 

It addresses the preservation of photographic documents in the archival science. It 

presents the photograph and its construction as a file document. Analyzes the photograph as 

historical object, social object and object of documentary value. Photographic collections are 

often understood as "special" documents because they present the physical constitution 

distinct and more sensitive than the textual documents. For this reason many photographs end 

up being separated from their collections of origin, an attitude that seeks their preservation, 

but goes against methodological precepts of the Archivology. It is essential to understand the 

importance of identifying the elements that constitute a photograph and its insertion in the 

archival institutions, linked in an organic way, proving actions that, consequently, define its 

final structure. 

 

Keywords: Archive; Photographic document; Preservation. 
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1.  INTRODUÇÃO 

As fotografias em acervos arquivísticos são objeto de análise cada vez mais 

frequentes. Portanto, este estudo tem como premissa introduzir o conceito de fotografia e 

contar resumidamente a sua história como objeto. Na Arquivologia, a fotografia é também um 

documento que comprova fatos e acontecimentos, podendo estar presente em instituições 

arquivísticas de uma forma geral, junto a outros tipos de documentos como os textuais, e 

também, nos arquivos pessoais de profissionais da fotografia. Ressaltamos que não serão 

abordados todos os documentos iconográficos, gênero ao qual as fotografias estão inseridas, 

mas somente os documentos fotográficos. Serão analisadas as temáticas segundo autores e 

obras da literatura arquivística que contribuíram para a discussão dos documentos fotográficos 

em arquivos. 

É notável que a fotografia passou a ocupar gradativamente diferentes espaços na 

sociedade, seja cotidianamente ou de forma informativa, tornou-se cada vez mais presentes 

também nos acervos das instituições arquivísticas. O profissional arquivista, responsável por 

esses acervos, deve realizar procedimentos de qualidade para o tratamento de qualquer 

documento em qualquer forma documental. Os documentos fotográficos são, muitas vezes, 

entendidos como documentos ―especiais‖, o que pode ocasionar em erro no planejamento para 

a sua preservação, pois, na realidade, eles apresentam uma constituição física muito delicada, 

precisando de cuidados especiais.  

A pesquisa justifica-se pela busca do entendimento e discussão sobre os documentos 

fotográficos, enquanto, documentos que estão sob a custódia de entidades ou instituições 

arquivísticas, contribuindo para a discussão, guarda e preservação destes documentos. 

Este trabalho tem por objetivo principal abordar a preservação dos documentos 

fotográficos nas instituições arquivísticas. Os objetivos específicos são apresentar a gênese da 

fotografia; descrever o que é documento fotográfico em ambiente arquivístico e ainda levantar 

os princípios metodológicos da preservação de acervos fotográficos. 

A metodologia consistiu na leitura e análise crítica da bibliografia arquivística. Da 

revisão de literatura das áreas envolvidas, realização do levantamento teórico dos conceitos e 

métodos de abordagem com a finalidade de analisar as especificidades dos documentos 

fotográficos em ambiente de arquivo. Também foi desenvolvida a análise dos manuais de 

Arquivologia, sendo consultados obras e estudos publicados em periódicos, convencionais e 

eletrônicos, da área de Arquivologia.  
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O trabalho está organizado em quatro seções: a história da fotografia e seu surgimento 

no Brasil, o documento fotográfico e sua relação com a Arquivologia, um breve apontamento 

sobre arquivos iconográficos a fim de alicerçar a discussão sobre os arquivos fotográficos. 

Abordaremos, também, os principais fatores de deterioração de fotografias (intrínsecos e 

extrínsecos) e, por fim, como preparar um projeto visando a preservação de acervos 

fotográficos. 

Na primeira seção abordaremos, portanto, a história da fotografia, através do 

desenvolvimento e materializados dos diversos suportes utilizados. Quando pensamos em 

acervos fotográficos é importante identificar os elementos que constituem uma fotografia, 

com destaque para as primeiras experiências, principais técnicas e seus disseminadores em 

âmbito internacional e no Brasil. 

Na segunda seção vamos abordar a fotografia do ponto de vista da Arquivologia. A 

fotografia passou a ocupar gradativamente diferentes espaços na sociedade, portanto, estando 

presente nos acervos das instituições arquivísticas. Será apontado o papel do profissional 

arquivista, responsável pelos acervos nas instituições públicas ou privadas que devem 

oferecer procedimentos de qualidade para o tratamento de qualquer documento em qualquer 

formato documental, em especial o objeto de estudo desta monografia, o documento 

fotográfico.  

A terceira seção tem como objetivo apresentar os princípios de preservação, ou seja, 

os procedimentos corretos para a salvaguarda dos documentos fotográficos em instituições 

arquivísticas. Apresentaremos a metodologia para identificação dos materiais, os principais 

agentes de deterioração e os fundamentos para a sua preservação, visando o aperfeiçoamento 

dos profissionais que atuam na área.  

Por fim, serão apresentadas as considerações finais a partir da análise do que foi 

levantado e discutido nesta monografia. A fotografia como documento de arquivo e sua 

preservação adequada, partindo do pressuposto que as fotografias estão cada vez mais 

presente nas instituições e entidades, objetivando oferecer no âmbito da pesquisa resultados 

empíricos e teóricos referentes ao tema.  
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2. A FOTOGRAFIA   

  

Nesta seção apresentaremos o objeto de estudo, a fotografia, a partir da sua história de 

criação, no século XIX, dando destaque para as primeiras experiências e o caráter pioneiro da 

técnica e dos seus disseminadores. Atualmente, por termos fácil acesso, diário e continuo às 

imagens, percebemos que a fotografia se tornou algo fundamental para a sociedade. O uso da 

fotografia é considerada uma forma de expressão, algo que faz parte do bem comum, podendo 

abarcar todas as camadas socioeconômicas do país.  Esta seção pretende abordar assim, o 

caráter arquivístico da fotografia, pensando na sua gênese, no seu desenvolvimento e, 

principalmente, no tratamento dado aos arquivos fotográficos, ao longo dos anos, nos estúdios 

dos fotógrafos que se dedicam ao tema.  

O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (ARQUIVO NACIONAL, 

2005, p. 104) define fotografia como uma ―imagem produzida pela ação da luz sobre película 

coberta por emulsão fotossensível, revelada e fixada por meio de reagentes químicos.‖ E, para 

imagem, ele tem o seguinte conceito, a ―representação gráfica, plástica ou fotográfica de 

seres, objetos ou fatos.‖ (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 95) Portanto, podemos considerar 

a imagem como a representação de algo ou alguém que possui semelhança com o objeto real, 

percebida através da visão de um especialista. 

  

2.1 A HISTÓRIA DA FOTOGRAFIA 

 

A primeira manifestação que poderia ser sugerida como fotografia tem longa data, 

muito diversa, do que hoje conhecemos como o objeto físico da fotografia. A história conta 

que a ideia de um primeiro registro fotográfico pode ser atribuído aos dois filósofos gregos, 

Platão e Aristóteles. O primeiro, no século IV a. C., desenvolve um fenômeno que 

posteriormente viria a ser utilizado no Renascimento, visando o aperfeiçoamento de uma 

técnica para desenhar, utilizando-se de uma câmara escura.  

A câmara escura pode ser descrita da seguinte maneira:  

[...] um aparato técnico e óptico similar ao formato de uma caixa de paredes 

opacas. Em um de seus lados insere-se um pequeno orifício por onde 

atravessam os raios luminosos que são delineados paralelamente à parede da 

abertura por onde a iluminação adentra. Embora ela possa ser reproduzida 

em maiores dimensões, como em ambientes favoráveis ao tipo de aceitação 

desses princípios, a imagem formada projeta-se invertida, ocasionando a 

reprodução do objeto que emanou sua luminosidade de forma com que ele 

seja traçado com o reflexo contrário. Ao atingir o compartimento interno da 

câmara escura, a luz pode então vulnerabilizar a superfície fotossensível 
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posicionada no lugar onde se irá configurar a imagem. (LUCARINI, 2017, p. 

1)   

  

A fotografia teve um grande desenvolvimento a partir do uso do retrato. O grande 

período do desenvolvimento do retrato foi em meados do século XVII, e era feito com o 

auxílio das câmaras escuras ―[...]– máquinas de desenho, que correspondem a uma produção 

artesanal –, evoluindo para uma produção mecanizada‖. A pintura de retratos esteve 

relacionada diretamente à evolução econômica das populações, pois registrava ―[...] 

momentos específicos da evolução social, nomeadamente a elevação progressiva de algumas 

camadas sociais em direção a um maior destaque político e social‖. (BASTOS, 2014, p. 129)  

O uso do retrato passou a fazer parte da realidade principalmente dos indivíduos das 

classes mais elevadas da sociedade e ―[…] à medida que a necessidade de afirmação destes 

aumentava, esta prática criava novas formas e técnicas para os satisfazer‖. (BASTOS, 2014, 

p. 129)   

A fotografia que conhecemos hoje, foi fruto de um desenvolvimento técnico, só 

possível no século XIX, devido ao incremento econômico, pois uma grande parcela da 

população não sabia ler e então as informações de ―[…] propagação política e [de] 

publicidade comercial [...]‖ alcançavam todas as parcelas de público, e não apenas a elite. 

(FABRIS, 1991, p. 12)   Porém, também só foi possível devido ao avanço da química, pois 

foram os ensaios de materiais tanto para o suporte como para a camada da fixação da imagem, 

que possibilitaram os testes necessários para se chegar ao resultado final: fotografia sobre 

papel recoberto com uma camada de gelatina com sais de prata. 

  Foi a partir da disseminação do retrato que houve a necessidade de meios de 

reprodução, mais rápidos e baratos ―[…] face a uma demanda cada vez maior, a produção de 

imagens vê-se obrigada a pautar-se por novos requisitos: exatidão, rapidez de execução, baixo 

custo, reprodutividade.‖ (FABRIS, 1991, p. 12) 

É importante ressaltar que esses fatores foram imprescindíveis para o desenvolvimento 

da fotografia, e para a sua consolidação. A França foi o país de deu partida nos experimentos, 

com Joseph Nicéphore Niépce1 e Louis-Jacques-Mandé Daguerre2, seguido de perto na 

Inglaterra, por William Henry Fox Talbot3. As experiências na França, ―[...] estavam 

                                                
1
 O inventor francês Nicéphore Niépce (1765-1833) foi fascinado pela litografia. Ele procurou uma maneira de 

coletar imagens da natureza. Em 1826-27, capturou a visão da janela de sua oficina usando produtos químicos 

sensíveis à luz em um pedaço de metal.  (Biography, 2017) 
2
 Louis-Jacques-Mandé Daguerre (1787-1851) foi pintor, físico, inventor e cientista francês que ganhou 

aclamação internacional quando inventou o processo de fotografia. (Biography, 2017) 
3
 William Henry Fox Talbot (1800-1877)  foi cientista, fotógrafo, químico, físico e astrônomo, porém ficou 

conhecido por ser o primeiro a desenvolver o negativo fotográfico. (Biography,2017) 
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diretamente atrelados à câmara escura, e proporcionavam o encaminhamento para a 

determinante descoberta da fotografia.‖ (LUCARINI, 2017,  p. 3)    

A história da fotografia começa, então, na primeira metade do século XIX, com uma 

técnica que prometia reproduzir a realidade, transformando a imagem num produto vulgar e 

constituindo-se em um dos fenômenos culturais mais importantes da sociedade ocidental. 

Vale lembrar que o século XIX foi o período de grande desenvolvimento industrial, dando 

partida aos avanços tecnológicos, com invenções variadas, desde a máquina a vapor que 

transportava as pessoas com maior rapidez, até aperfeiçoamentos nas indústrias de tecelagem, 

até a descobertas mais simples, de menor impacto, porém extraordinárias, como a fotografia. 

Foi uma sucessão de novos procedimentos que iam sendo incorporados, substituindo os que 

não funcionavam tão bem, até encontrar um fator determinante para um bom funcionamento a 

baixo custo.  

A fotografia ―[...] não seria possível se não tivessem existido sucessíveis estudos que 

visavam à aquisição da imagem fixada, o que a faz pertencer a mais de um criador ao longo 

de sua concepção‖. (LUCARINI, 2017,  p. 1)    

A ideia era a de fixar uma imagem sobre um suporte, capturada do real, e não mais 

interpretada pelos pintores e artistas de uma maneira geral. Durante o processo que levou ao 

produto final, se é que podemos dizer que o produto chegou ao fim, pois ele ainda está em 

evolução, haja visto as fotografias digitais da nossa era. As técnicas e os experimentos dos 

produtos só conseguiram evoluir devido aos avanços de uma nova área das ciências, a 

química aplicada, que proporcionou a fotossensibilidade necessária para a fixação da imagem 

em um suporte, como o vidro, o metal ou o papel.   

Vamos então ao início deste processo. Um dos primeiros personagens foi o francês, 

Joseph Nicéphore Niépce, físico e inventor, ―[…] conhecido pela concepção da primeira 

fotografia permanente, datada de 1826; uma imagem sob uma chapa de vidro e estanho.‖ 

(LUCARINI, 2017, p. 3) Esse processo inventado por ele foi chamado de heliografia (em 

homenagem ao deus grego Helio, deus sol), pois a imagem foi gravada utilizando-se produtos 

químicos na placa de metal ou do vidro, deixando a entrada de luz em um aparelho muito 

similar a câmara escura. A primeira imagem retratada foi a paisagem de vista a partir de uma 

janela (Fig. 1).   
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FIGURA 1 – View from the study window, 1826 

 

Fotografia: Joseph Nicéphore Niépce 

FONTE: History (2017) 

 

No livro A fotografia: história, estilos, tendências, aplicações, dedicado ao fotógrafo 

parisiense Gabriel Bauret, Ruiz explica que :  

 

No século XIX, quando Nicéphore Niépce concebeu o problema da fixação 

da luz ao descobrir o princípio de formação das imagens na câmara escura, 

talvez não imaginasse que esse seria o ponto de partida para a diversidade de 

indagações, principalmente de caráter científico, que enfrentaram os 

primeiros fotógrafos em busca do aperfeiçoamento deste novo modo de 

criação visual que a fotografia inaugurou. (RUIZ, 2012, p. 228)  

 

Seguindo os passos de Niépce e, em alguns momentos, em sociedade com o mesmo, o 

também francês Louis-Jacques-Mandé Daguerre cria um novo método de reproduzir imagens 

com luz. A máquina e o produto final surgiram em 1829, e ficaram conhecidos pelo nome de 

daguerreótipo e daguerreotipia, em homenagem ao seu sobrenome.  Para  Fabris ―[...] 

Daguerre e Niepce são confrontados diariamente com a crescente demanda social de imagens 

[...] dando início a uma série de experiências que culminarão na daguerreotipia.‖  (FABRIS, 

1991, p. 13) 

A técnica pesquisada por Daguerre necessitava que o objeto a ser reproduzido ficasse 

um longo tempo parado sobre a luz, o que impossibilitava muitas vezes a realização de 

retratos. Por esse motivo, as primeiras imagens foram sempre de paisagens, sem seres 

humanos. Então, ele direcionou a sua pesquisa à busca de diminuir o ―[..] tempo de exposição, 
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que era demasiado longo, implicando que o modelo permanecesse muito tempo imóvel à luz 

do sol (durante, pelo menos, dez minutos) [...].‖ (BASTOS, 2014, p. 133). No fim, consegue 

reduzir paulatinamente esse tempo, para exposições cada vez mais rápidas, ainda que, para os 

parâmetros atuais ainda continuavam longas.  

Após a morte de Niépce, Daguerre alia-se às pesquisas que o levaram ao 

descobrimento da imagem latente, que se revelava no suporte após o 

incremento do vapor de mercúrio, diminuindo ainda mais o tempo necessário 

para que a exposição pudesse ser concebida. Ao banhá-las em um fixador — 

este responsável por diluir toda a prata que não fora impressionada e que 

constitui as partes escuras da imagem —, retirava assim os halogenetos de 

sua composição. Em seguida, a imagem processava-se através do mesmo 

fixador, primeiramente relacionado ao sal de cozinha (cloreto de sódio) e 

sendo suprido depois pelo tiossulfato de sódio. (LUCARINI, 2017,  p. 4)  

 

O resultado final foram as fotografias conhecidas como daguerreótipos, com 

resultados cada vez melhores (figura 2) 

FIGURA 2- L‘Atelier de l‘artiste, 1837 

 

 

Autoria: Louis-Jaques-Mande Daguerre 

Fonte: Art History Project (2017) 

 

O sucesso da técnica foi tão grande que as máquinas e, por conseguinte, o resultado 

delas, os daguerreótipos, foram disseminadas na França e pelo resto do mundo, pois se tratava 

de algo novo, tornando-se assim um objeto de desejo na época. Até as ―[…] classes sociais 

mais baixas que, até à data, não tinham acesso ao retrato privado, devido ao seu preço, 

aderiram rapidamente.‖  (BASTOS, 2014, p. 131-132)  
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Em 1841, surge um destes novos experimentos, chamado de calótipo, que foi 

―inventado por William Henry Fox Talbot (1800-1877). Este novo método exige apenas um a 

dois minutos de exposição solar e tem a vantagem de poder ser reproduzido e multiplicado, o 

que vai reduzir ainda mais os custos, em relação ao daguerreótipo‖. (BASTOS, 2014, p. 133) 

Dez anos depois, em 1851, surge uma técnica utilizando colódio úmido, cujo produto é 

chamado de ambrótipo consistia na reprodução de uma imagem fotográfica positiva sobre 

placas de vidro. Lucarini explica que:  

[...] a invenção do colódio úmido por Frederick Scott Archer, fora também 

um marco para que outros processamentos da imagem pudessem prosperar. 

Em seu particular aspecto, define-se como uma placa de vidro esmaltada 

com albumina (clara de ovo), que nesse caso opera como um ligamento para 

os sais de prata  se misturarem à emulsão de colódio que contém éter 

alcóolico, o que permite que a captação da imagem seja muito mais 

instantânea e que os detalhes sejam admiráveis. (LUCARINI, 2017,  p. 5)  

 

Entretanto, ainda não se tratava de um método definitivo para fixação de uma imagem 

fotográfica. O objetivo principal na época era conseguir realizar essa fixação da imagem em 

suportes cada vez mais baratos e de fácil reprodução. Assim, de acordo com novos estudos 

realizados, o processo do colódio úmido foi aperfeiçoado, levando à criação da ― [...] película 

de rolo de George Eastman, passando pelas pesadas chapas de gelatina bromuro de Burgess, 

Kennett e Bennett, [...] pela película de nitrocelulode de Goodwin.― (FABRIS,1991, p. 16-17)   

Porém, foi em 1871, que o médico inglês Richard Maddox
4
,  

[...]experimentou ao invés de colódio, uma suspensão de nitrato de prata em 

gelatina de secagem rápida. A gelatina, de origem animal, não só conservava 

a emulsão fotográfica para uso após a secagem como também aumentava 

drasticamente a sensibilidade [...]. (SALLES, 2004, p. 10) 

 

Esse novo processo também foi importante pois possibilitou a invenção da primeira 

câmara portátil, carregável e descarregável em plena luz do dia, criada por George Eastman. 

Ele quando estava com  

[...] 24 anos, planejava visitar São Domingos e, por conselho de um amigo, 

decidiu documentar a viagem. Mas o equipamento de fotografar era enorme, 

pesado e caro. Ele comprou todo o equipamento, mas nunca realizou a 

viagem. Em vez disso, começou a pesquisar como melhorar o processo, 

tornando-o mais prático e fácil de usar, para que as pessoas pudessem 

desfrutar. Depois de ver uma fórmula de emulsão de "placa seca" em uma 

publicação britânica, e obter a tutela de dois fotógrafos amadores locais, 

Eastman formulou uma película de papel à base de gelatina e um dispositivo 

                                                
4
 Richard Maddox foi médico microscopista e fotógrafo amador inglês, nascido em Bath, que fez as primeiras 

tentativas de substituição do colódio úmido de Frederick Scott Archer (1813-1857) por placas de gelatina seca, 

inventando a gelatina de bromureto de prata. Disponível em: 

<http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/RichLMad.html>. Acesso em: 25 Out. 2017 
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para revestir placas secas
5
. (BIOGRAPHY, 2017, tradução nossa)   

 

Alguns anos mais tarde, George Eastman cria a sua própria companhia especializada 

em produtos para fotografia, a Eastman Kodak Company.  A empresa pretendia que qualquer 

pessoa pudesse fazer as próprias fotografias, ficando a fábrica responsável pela máquina e 

pela revelação das fotografias.  (Fig. 3)  

 

FIGURA 3 – Cartaz Kodak 

  

FONTE: Foto Clube Santa Catarina (2017) 

 

Logo após essas primeiras experiências, principalmente com o processo de fixação da 

imagem em um suporte que assegurava sua longa duração e a melhoria da qualidade das 

fotografias, surgiram novos paradigmas para o uso da fotografia, que agora tornava-se um 

instrumento de registro de grandes acontecimentos da época, tornando-se parte ativa na 

história do homem do século XIX e XX.  

Foi só através da evolução técnica da aparelhagem e do resultado da fotografia, que o 

fotografo pode ―[…] deslocar o seu equipamento com maior facilidade, acabou com muitos 

incómodos e abriu possibilidades interessantes. [...] o fotógrafo começou a retratar situações 

praticamente sem intervir nelas[...].‖ (BASTOS, 2014, p. 136)  

 

                                                
5
 When George was 24, he planned to visit Santo Domingo and, on the advice of a colleague, decided to 

document the trip. But the photography equipment alone was enormous, heavy and costly. He bought all the 

equipment, but he never took the trip. Instead he began researching how to make photography less cumbersome 

and easier for the average person to enjoy. After seeing a formula for a "dry plate" emulsion in a British 

publication, and getting tutelage from two local amateur photographers, Eastman formulated a gelatin-based 

paper film and a device for coating dry plates.‖ BYOGRAPHY. George Eastman. Disponível em:  

<http://www.biography.com/people/george-eastman-9283428#synopsis>. Acesso em: 18 abril 2017. 
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2.2  A FOTOGRAFIA NO BRASIL  

 

A história da fotografia no Brasil pode ser atribuída principalmente a dois franceses, 

Antoine Hercule Florence6 e Louis Compte7. Porém, antes de apresentar suas contribuições, é 

importante ressaltar que 

[…] a data oficial de invenção da fotografia é 19 de agosto de 1839, quando 

a inovação foi anunciada na Academia de Ciências da França. Contudo, 

estudos e experiências envolvendo a captura de imagem já vinham se 

desenvolvendo anos antes. (MUSEU IMPERIAL, 2017)  

 

O francês Hércules Florence, residindo no Brasil desde 1824, desenvolveu 

experiências pioneiras com a fotografia. Florence, por possuir um conjunto de conhecimentos 

de diversas áreas do saber, percebeu através de algumas experiências que era possível 

imprimir uma mistura de litografia e gravura coloridas, utilizando a câmara escura. 

(OLIVEIRA, 2007, p. 7)     

[…] Hércules Florence construiu, de maneira muito rudimentar, uma câmera 

obscura, utilizando a paleta de pintor e a lente de um monóculo, e conseguiu 

uma imagem precária da vista da janela de sua casa num papel sensibilizado 

com sais de prata, depois de quatro horas de exposição. (OLIVEIRA, 2007, 

p. 10)  

 

Por estar afastado, morando no Brasil, Florence não tinha conhecimento do que estava 

acontecendo na França, e nem dos avanços de Niépce e Daguerre. Mesmo assim, ele por volta 

de 1832, realiza as primeiras imagens fotográficas do país. A técnica de Florence, ao contrário 

do daguerreótipo produzia negativos, permitindo assim, a sua reprodução.  

Florence ―[...] teve a idéia de colocar a imagem, obtida em negativo, em contato com 

outro papel sensibilizado e voltar a expor, sob a ação da luz, obtendo uma imagem na posição 

correta, ou seja, imagem em positivo.‖ (OLIVEIRA, 2007, p. 11) Muito parecida com a ideia 

que Willian Fox-Talbot teve.  

O daguerreótipo chega ao Rio de Janeiro ―em 16 de janeiro de 1840, […], trazido pelo 

                                                
6
 Antoine Hercule Romuald Florence (Nice, França 1804 - Campinas SP 1879). Desenhista, pintor, fotógrafo, 

tipógrafo, litógrafo, professor, inventor. [...] Reside na Vila de São Carlos (atual Campinas), 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. (HERCULE, 2017) 
7
 Abade francês Louis Compte (1798 – 1868), trabalhou como físico-químico no atelier de Louis Daguerre, em 

Paris, difundiu a técnica do daguerreótico na sua viagem ao redor do mundo, feita entre os anos de 1839 e 1840, 

na fragata L'Orientale Hidrographyque, navio escola onde era capelão. Teve também a função de documentar a 

viagem, tomando fotografías de todos os locais onde o navio parava, e difundir através de conferências o novo 

aparelho. Graças a esta expedição temos registros fotográficos de Portugal, da Ilha da Madeira, das Canarias, do 

Brasil, do Uruguai, da Argentina e do Chile. O fotógrafo por motivos de saúde fica em Montevideu e o navio 

naufragou nas costas de Lima en 1840. Disponível em:  https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Compte, acessado 

em 24/09/2017. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Compte
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abade Louis Compte [...]‖, junto veio também material necessário para se fazer várias 

imagens a partir do daguerreótipo, no que se transformou no segundo grande acontecimento 

da fotografia no Brasil. (OLIVEIRA, 2007, p. 5-6) O daguerreótipo estava presente no ―[…] 

navio escola da marinha mercante francesa que, em sua expedição ao redor do mundo, entre 

os anos 1839-1840, havia desembarcado no Rio de Janeiro a primeira câmara de 

daguerreotipia vista pelos brasileiros.‖ (TURAZZI, 2011, p. 46) Compte, então, realizou uma 

imagem do Largo do Paço (hoje Praça Quinze de Novembro), registrada em menos de 9 

minutos.  (Fig. 4) 

 

FIGURA 4 - Largo do Paço, 1840 

 
 

Autoria: Louis Compte. 

 FONTE: Alo Rio de Janeiro 

 

 

No entanto, quando falamos da história da fotografia no Brasil, não podemos esquecer 

que um dos principais incentivadores e disseminadores da fotografia por aqui foi o imperador 

Pedro II. Ele conheceu a técnica e o aparelho graças ao capitão de um navio francês, Louis 

Compte que, ao desembarcar no Rio de Janeiro, como de praxe, foi visitar o imperador e 

então fez uma demonstração do daguerreótipo.  D. Pedro II, com apenas 14 anos, mas já com 

a sua tradicional curiosidade, adquire, no mesmo ano, um aparelho e ―[…] e introduz essa 

técnica de reprodução no país. Grande entusiasta e incentivador de novas técnicas 

fotográficas, produz diversos daguerreótipos e fotografias.‖ (ENCICLOPÉDIA, 2017) Hoje, a 

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, possui um acervo de fotografias das viagens do 

Imperador e sua esposa, D. Thereza Cristina Maria, pelo mundo, acervo conhecido com o 
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nome de sua esposa
8
. 

Assim, o Brasil passou a ser conhecido por historiadores como o primeiro país da 

América Latina a ingressar no mundo fotográfico, a partir da estética francesa, conforme os 

costumes da época. É importante ressaltar ainda que ―a disputa pela paternidade da fotografia 

estendeu-se por todo o século XIX, mas hoje já se consagrou a ideia de que muitos inventores 

trabalhavam nessa direção [...].‖ (TURAZZI, 2011, p. 50)  

No século XIX, no Brasil, muitos fotógrafos consagraram-se registrando a paisagem e 

o povo brasileiro, entre eles podemos destacar alguns dos mais conceituados do gênero no 

Brasil, segundo a perspectiva de Kossoy (1980):  

Um dos mais importantes foi Marc Ferrez (1843-1923) filho do escultor francês 

Zepherin Ferrez, que chegou no Brasil com a Missão Artística Francesa, de 1822. Durante sua 

juventude ―[...] realizou estudos na França retornando ao Brasil por volta de 1859, época em 

que tomou seus primeiros contatos com a fotografia [...]‖. Na década seguinte, ―[...] Ferrez já 

se encontrava estabelecido por conta própria, dando início a uma longa e atuante carreira, 

voltada para a documentação, o que o tornaria um dos mais importantes fotógrafos do Brasil 

do século XIX [e início do século XX]‖. (KOSSOY, 1980, p. 67) 

O alemão Augusto Stahl ―destacou-se no Nordeste, na segunda metade da década de 

1850, [...] documentando aspectos urbanos de Recife, vistas do interior da Província de 

Pernambuco, além das obras [...] em 1858‖.  Stahl ―[...] mudou-se para o Rio de Janeiro, onde 

se associou a Wahnschaffe, montando estúdio na elegante rua do Ouvidor, nº.117, local em 

que permaneceu até o início da década de 1870‖. (KOSSOY, 1980, p. 61) 

Segundo Kossoy (1980, p. 62) ―o francês Victor Frond notabilizou-se por sua série de 

vistas do Rio de Janeiro e do interior da província, como Vassouras, Petrópolis e outras 

localidades, bem como a Bahia‖. 

Benjamin Robert Mulock, esteve em medados do século XIX documentando o ―[...] 

andamento das obras de construção da estrada de ferro da Bahia, como contratado da firma 

John Watson‖. Durante sua trajetória como fotógrafo ―não se deteve apenas nos detalhes 

construtivos da ferrovia, pois fotografou também aspectos urbanos de Savador, entre os quais 

a ladeira dos Sapateiros etc‖. (KOSSOY, 1980, p. 62) 

Finalmente, Augusto Malta de Campos (1864-1957) fez ―[…] carreira como fotógrafo 

                                                
8
 Como parte das comemorações do bicentenário da chegada da Família Real portuguesa ao Brasil, a Biblioteca 

Nacional, com o apoio da Fundação Getty, lançou um site dedicado à coleção fotográfica do imperador Pedro II. 

Este conjunto, composto por cerca de 23 mil fotografias, é parte integrante da biblioteca particular do imperador 

e por ele doada, em testamento, em sua maior parte, à Biblioteca Nacional, denominada “Collecção D. Thereza 

Christina Maria‖, em homenagem à imperatriz. Trata-se da maior doação já recebida pela Biblioteca Nacional. 

Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/projetos/terezacristina/apresentacao.htm>  Acesso em: 09 Set. 2017. 
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documentalista [no governo Pereira Passos], função que exerceu até meados de 1930, quando 

se aposentou‖. (KOSSOY, 1980, p. 85) 
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3. O DOCUMENTO FOTOGRÁFICO E A ARQUIVOLOGIA  

 

Nesta seção vamos abordar a fotografia do ponto de vista do documento arquivístico. 

A fotografia passou a ocupar gradativamente diferentes espaços na sociedade e está, portanto, 

presente nos acervos das instituições arquivísticas. O profissional arquivista, responsável 

pelos acervos nas instituições públicas ou privadas deve oferecer procedimentos de qualidade 

para o tratamento de qualquer documento, em qualquer formato. No entanto,  não existe um 

consenso sobre como deve ser tratado o documento fotográfico, que muitas vezes é visto 

como um ―documento especial‖, fazendo parte da grande área dos documentos iconográficos.  

Apresentaremos como ponto de partida o conceito de documento, que segundo o 

Dicionário Brasileiro da Terminologia Arquivística, é uma ―unidade de registro de 

informações, qualquer que seja o suporte ou formato‖. (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 73)  

Para o teórico da Arquivologia, Schellenberg (2006, p. 41), o conceito de documento 

arquivístico é amplo, podendo conter  

 

[...] livros, papéis, mapas, fotografias, ou outras espécies documentárias, 

independentemente de sua apresentação física ou características, expedidos 

ou recebidos por qualquer entidade pública ou privada no exercício de seus 

encargos legais ou em função das suas atividades e preservados ou 

depositados para preservação por aquela entidade ou por seus legítimos 

sucessores como prova de suas funções, sua política, decisões, métodos, 

operações ou outras atividades, ou em virtude do valor informativo dos 

dados neles contidos (SCHELLENBERG, 2006, p. 41). 

 

Enquanto para, Sotuyo Blanco, Siqueira e Vieira (2016, p. 34), os arquivos instituições 

são  

 [...] tradicionalmente identificados como esses lugares de memória. Por sua 

constituição e finalidades, essas organizações, estruturadas social e 

administrativamente, além de serem entidades de gestão, guarda e 

preservação, também são responsáveis pelo processamento técnico de 

acervos documentais, permitindo ao Estado, às instituições e à sociedade o 

acesso, a recuperação e o uso de seu conteúdo informacional para fins 

administrativos, gerenciais, acadêmicos, culturais e de construção, ou 

reafirmação, de aspectos de pertencimento e identidade.   

 

O Arquivo Nacional entende como acervo, os ―documentos de uma entidade produtora 

ou de uma entidade custodiadora‖. (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 19)   

Enquanto o documento iconográfico é o que ―[…] contêm  imagens fixas,  impressas, 

desenhadas ou fotografadas, como  fotografias e  gravuras.‖ (ARQUIVO NACIONAL, 2005, 

p. 72-73) e documento fotográfico é definido de maneira simples como ―fotografia em 
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positivo ou negativo‖ (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 76). Podemos, portanto, dizer que 

segundo o Arquivo Nacional, o documento fotográfico é um tipo de documento inserido na 

grande área dos arquivos iconográficos.  

 

3.1 ARQUIVOS ICONOGRÁFICOS 

 

Os documentos iconográficos podem ser definidos segundo sua representação em 

diferentes suportes. Para o Glossário da Câmara Técnica de Documentos Audiovisuais, 

Iconográficos e Sonoros, o documento iconográfico é o ―gênero documental integrado por 

documentos constituídos de imagens fixas.‖ (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 

2016, p. 12)  

O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística aponta documento iconográfico 

como aquele que ―[…] contêm  imagens fixas,  impressas, desenhadas ou fotografadas, como  

fotografias e  gravuras.‖ (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 72-73). 

O Glossário da Câmara Técnica de Documentos Audiovisuais, Iconográficos e 

Sonoros define documento como ―Conjunto de documentos iconográficos produzidos e 

acumulados por uma entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho 

de suas atividades.‖ e arquivo iconográfico como instituição de guarda, é definido como 

―Organização, departamento ou unidade, de natureza pública ou privada, dedicado ao 

tratamento técnico, preservação e acesso aos documentos iconográficos.‖ (CONSELHO 

NACIONAL DE ARQUIVOS, 2016, p. 4-5) 

Portanto, resumindo, podemos dizer que são considerados documentos iconográficos 

os que contém imagens estáticas, como por exemplo fotografias, gravuras, ilustrações, 

cartazes, entre outros, excluindo os de imagem em movimento, como os filmes 

cinematográficos.  

 

3.2 ARQUIVO FOTOGRÁFICO E DOCUMENTO FOTOGRÁFICO 

 

A fotografia, sem dúvida, é uma aquisição recente no âmbito arquivístico, passando a 

ser amplamente utilizada e de modos diferentes pela sociedade, a partir da segunda metade do 

século XIX. A fotografia, a priori é um objeto de lembrança, mas também um testemunho de 

momento histórico que, como objeto individual transmite a sua própria mensagem. Com este 

sentido, passa a ser utilizada como fonte de informação e memória em diversas áreas do 

conhecimento.  
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Esse suporte passa a ser classificado como documento a partir do pós-guerra, 

período em que ocorre a revolução e explosão documental, momento em que 

o conceito de documento é ampliado, passando a ser representado por outros 

tipos de suporte além do papel. (SILVA; DUARTE, 2017, p. 148)   

 

 A fotografia entra para o campo arquivístico de uma forma diferente dos documentos 

tradicionais de arquivo, porém é importante salientar que uma das questões mais importantes 

para os acervos de um modo geral e em particular para os documentos fotográficos, é a 

necessidade da sua preservação. Neste ponto, a questão da composição material do suporte 

exigirá uma perspectiva diferente.  

 ―Estamos falando de um suporte documental que exerce imenso fascínio, por registrar 

a imagem como ela é e, assim, disponibilizar infinidade de representação e interpretação.‖ 

(SILVA; DUARTE, 2017, p. 149)  Um leque de possibilidades é aberto, pois apesar da 

imagem obtida ser única e representar o real, cada indivíduo – começando pelo fotógrafo e 

passando para os observadores – a interpretará à sua maneira através de suas próprias 

experiências e conhecimentos de mundo, despertando diversos interesses e sentimentos.  

 

A fotografia é, portanto, o resultado de uma leitura particular do real, ou 

melhor, de uma interpretação pessoal aprioristicamente carregada de pré-

conceitos e pré-juízos acerca do mundo e da vida. (KOSSOY, 2014, p. 162)  

 

Esses interesses e sentimentos podem ser pensados antes da captura da imagem pelo 

fotógrafo, deve-se compreender que existirá um propósito original, uma intenção, necessidade 

determinante para o ato do registro fotográfico. Mediante isso, nota-se uma dificuldade por 

parte dos arquivistas e instituições em relação aos documentos fotográficos, tornando-se 

imprescindível a necessidade da discussão sobre os documentos fotográficos conforme os 

princípios teóricos e metodológicos da Arquivologia. 

 

A fotografia [...] por ter seu princípio na fixação da realidade, diversidade no 

seu uso e fragilidade dos suportes, vem sendo tratada como documentação 

especial ou especializada, muitas vezes separada do restante da 

documentação [...].  (MADIO e FUJITA, 2008, p. 252) 

 

Outro ponto importante quando falamos dos acervos fotográficos é a fragilidade do 

seu suporte. Verifica-se, portanto, a necessidade de separar fisicamente esses documentos dos 

textuais, a fim de preservá-los, com isso, o documento fotográfico mesmo presente na maioria 

dos arquivos pessoais ou instituições arquivísticas como parte de um fundo arquivístico, não é 

alvo de uma reflexão profunda pelos profissionais da área.   
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Convém lembrar que na teoria Arquivística o conceito de fundo compreende 

o conjunto total de documentos produzidos, recebidos e acumulados por uma 

pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que se originaram como 

produto de suas atividades e funções desenvolvidas durante a sua existência. 

(SILVA; FUJITA; BIZELLO, 2009, p. 134) 

 

Os documentos fotográficos nos acervos arquivísticos do ponto de vista intitucional ou 

pessoal, devem receber um tratamento apropriado. O documento fotográfico produzido e 

acumulado pela instituição, mesmo tendo características formais diferenciais, deverá percorrer 

o mesmo caminho dos demais documentos dentro da instituição, ou seja, deve ser alvo de 

gestão documental e seus procedimentos dentro de uma instituição.  

 

À medida que os documentos vão sendo acumulados, estabelecem relações 

entre si. Eles estão unidos por um elo criado no momento em que são 

produzidos e recebidos, determinado pela razão de sua elaboração e que é 

necessário à própria existência e à capacidade de cumprir seu objetivo. 

(SANTOS; INNARELLI; SOUSA, 2008, p. 80) 

 

 Para facilitar o entendimento, vamos apresentar brevemente o caminho percorrido 

pelo documento na sua gestão nos arquivos. A resolução nº 20/2004 do CONARQ estabelece 

que    

[...] a gestão arquivística de documentos, independente da forma ou do 

suporte adotados, tem por objetivo garantir a produção, a manutenção, a 

preservação de documentos arquivísticos fidedignos, autênticos e 

compreensíveis, e o acesso a estes; […] (CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2004, grifo nosso) 

 

A lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, conhecida também como ―Lei de Arquivos‖, 

dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados, apresenta que ―É dever do 

Poder Público a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivos, como 

instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como 

elementos de prova e informação.‖  

Seja em uma empresa pública ou privada, a gestão trata do ciclo de vida do 

documento, desde sua produção até a sua destinação final, com a eliminação ou guarda 

permanente, Indolfo et.al (1995, p.14)  define gestão de documentos como o 

[...] conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes às atividades 

de produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em 

fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para 

guarda permanente.  

 

Em algumas instituições, existe o hábito de não eliminar documentos iconográficos 
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produzidos pelas mesmas, que acabam sendo preservados na guarda permanente, sem passar 

por nenhum processo de análise dentro dos arquivos. Porém, Vieira (2013, p. 163) enfatiza 

que esses documentos devem ser ―[...] passíveis de eliminação como qualquer outro 

documento de arquivo‖. A individualização de procedimentos ―[...] além de não auxiliarem na 

manutenção da relação de organicidade com os demais documentos, os tornam peças sem 

conexão com o restante da documentação e com o conjunto como um todo‖. (SILVA, 2013, p. 

60) 

Outra forma de ingresso de documentos nas instituições, é a doação, de documentos 

pessoais, quanto a esse tipo de acervo é possível observar que 

De uma maneira geral, as pessoas guardam documentos que testemunham 

momentos de sua vida, suas relações pessoais ou profissionais, seus 

interesses. [...] Esses documentos, quando tomados em conjunto, podem 

revelar não apenas a trajetória de vida, mas também gostos, hábitos e valores 

de quem os guardou, constituindo o seu arquivo pessoal. (FUNDAÇÃO, 

2017) 

 

Arquivos privados são considerados no art. 11 da Lei 8.159 como: ―[…] conjuntos de 

documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de suas 

atividades‖. Hobbs (2016) diz que esses documentos são criados pela necessidade no decorrer 

da vida do indivíduo, podendo, assim, estar presentes em vários suportes e gêneros. E por não 

se encaixarem em um contexto administrativo ou institucional, esses documentos podem ser 

encontrados sem organização e sem controle específico. Segundo a autora, ―os indivíduos 

moldam seus arquivos segundo conjunturas diversas‖. (HOBBS, 2016, p. 303) 

Mediante isso,  

Os arquivos pessoais constituem valiosas fontes de pesquisa, seja pela 

especificidade dos tipos documentais que os caracterizam, seja pela 

possibilidade que oferecem de complementar informações constantes em 

arquivos de natureza pública. (FUNDAÇÃO, 2017) 

 

Compreende-se que para os acervos fotográficos, devido à fragilidade do suporte no 

momento de identificação e organização do material, é imprescindível que haja 

contextualização. No entanto, no que diz respeito às fotografias, restabelecer os vínculos entre 

os documentos e sua origem é vital, e pode ser feito usando referências verbais, identificadas 

através de informações visuais gravadas. Outro elemento presente importante é a gênese do 

documento fotográfico, ou seja, qual foi o processo que deu origem ao documento, como por 

exemplo, as características técnicas do procedimento fotográfico utilizado, assim como, na 

identificação geral é importante descrever o conteúdo da imagem, data, local da produção 
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documental e da cena retratada. ―Por isso, é fundamental que seja resgatada a historicidade da 

fotografia, ou seja, situá-la historicamente no tempo e no espaço.‖ (MADIO, 2012, p. 60)  

Lacerda (2012, p. 296) aponta que os documentos fotográficos possuem uma 

mensagem e/ou um conteúdo:  

Mensagem se refere a significado ou significados atribuídos ao documento 

fotográfico pelo conhecimento de seu contexto e função (ligado ao valor de 

prova documental), enquanto o conteúdo é entendido como a informação 

visual que a autoridade do registro realista da imagem fotográfica veicula 

como ‗documental‘ (é o ‗fato visual‘, ligado ao valor informativo).  

 

Mediante o apresentado, compreendemos que não é a forma física nem o conteúdo 

isoladamente, que representam um documento de arquivo, mas sim, compreendê-lo como o 

resultado de um todo, de uma atividade. Porém deve-se ter cuidado com as múltiplas 

interpretações, que podem apontar para fatos ou atos que não necessariamente deram origem à 

essa documentação. 

Na Arquivologia a classificação é o resultado da identificação do documento 

arquivístico relacionado ao contexto e as atividades, portanto, é imprescindível ressaltar que 

―essa etapa vai determinar que as outras que se seguirão serão realizadas de forma a preservar 

as características funcionais e informacionais dos documentos.‖ (ALBUQUERQUE, 2012, p. 

105)   

Os documentos de arquivo podem ser classificados de acordo com suas características 

e segundo Albuquerque (2012, p. 133) 

[...] a atividade de classificação está intrinsecamente relacionada à 

recuperação final do documento de arquivo, e o documento fotográfico como 

qualquer outro documento de um arquivo necessita de contextualização 

correta para que suas informações possam ser recuperadas. 

 

Terminologicamente falando, segundo Gonçalves (1998, p. 11), no meio arquivístico 

brasileiro, existe a distinção entre 

[…] ―classificação‖ e ―arranjo‖. De acordo com tal distinção, a 

―classificação‖ corresponderia às operações técnicas destinadas a organizar a 

documentação de caráter corrente, a partir análise das funções e atividades 

do organismo produtor de arquivos. Por seu turno, o ―arranjo‖ englobaria as 

operações técnicas destinadas a organizar a documentação de caráter 

permanente. 

 

A classificação e arranjo são materializados ―em esquema no qual a hierarquia entre as 

classes e subclasses aparece representada espacialmente‖. Esses esquemas ―[…] costumam 

ser denominados diferentemente: ‗plano de classificação‘ (para os documentos de caráter 

corrente) e ‗quadro de arranjo‘ (para os documentos de caráter permanente)‖. (GONÇALVES, 
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1998, p. 12-14) 

 

A descrição assim como a classificação surge junto com a necessidade de se recuperar 

a informação, através de instrumentos de pesquisa. A descrição dos acervos fotográficos 

coloca sérios desafios às instituições ao nível da organização, preservação, recuperação e 

difusão. Como por exemplo, dificuldades apresentadas pelos pesquisadores/usuários quando 

recorrem a uma instituição como um arquivo em busca de um documento fotográfico. Pois, 

como vimos anteriormente, o documento fotográfico possui características próprias 

permitindo inúmeras interpretações, dificultando a correspondência com a necessidade de 

busca e de informação do usuário, permitindo assim que ele possa ter acesso.  

A descrição é, portanto, o ―conjunto de procedimentos que leva em conta os elementos 

formais e de conteúdo dos documentos para elaboração de instrumentos de pesquisa‖. 

(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 67) ou seja, consiste na representação dos acervos 

documentais.  

Descrever algo é possibilitar que o espectador visualize um ―cenário‖ onde 

se desenvolveu ou se desenvolve uma cena. A finalidade de uma descrição 

pode ser tanto ficcional como científica. Descrever é representar 

verbalmente ou de forma escrita um objeto e indicar seus aspectos mais 

característicos, fazendo com que sobressaiam os pormenores que vão torná-

lo individual e único e dando um lugar a esse objeto, no mundo das obras 

científicas. (ALBUQUERQUE; MURGIA, 2010, p. 28) 

 

No caso das fotografias, no âmbito da Arquivologia, o modelo de descrição 

documental adotado internacionalmente é a General International Standard Archival 

Description (ISAD(G)).
9
 

Para a ISAD(G) de acordo com o Conselho Internacional de Arquivos (CIA): 

 O objetivo da descrição arquivística é identificar e explicar o contexto e o 

conteúdo de documentos de arquivo a fim de promover o acesso aos 

mesmos. Isto é alcançado pela criação de representações precisas e 

adequadas e pela organização dessas representações de acordo com modelos 

predeterminados. Processos relacionados à descrição podem começar na ou 

antes da produção dos documentos e continuam durante sua vida. 

(CONSELHO, 2000, p. 11) 

 

 

No âmbito nacional temos a Norma Brasileira de Descrição Arquivística 

(NOBRADE)
10

, 

                                                
9
 Norma desenvolvida pelo Conselho Internacional de Arquivos (CIA), publicada pela primeira vez em 1994, 

tendo uma segunda edição em 2000. 
10

 Seu objetivo [...] consiste na adaptação das normas internacionais à realidade brasileira, incorporando 

preocupações que o Comitê de Normas de Descrição do Conselho Internacional de Arquivos (CDS/CIA) 

considerava importantes, porém, de foro nacional. (CONSELHO, 2006, p. 9) 
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Esta norma estabelece diretivas para a descrição no Brasil de documentos 

arquivísticos, compatíveis com as normas internacionais em vigor ISAD(G) 

e ISAAR(CPF), e tem em vista facilitar o acesso e o intercâmbio de 

informações em âmbito nacional e internacional. Embora voltada 

preferencialmente para a descrição de documentos em fase permanente, pode 

também ser aplicada à descrição em fases corrente e intermediária. 

(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2006, p. 10) 
 

As regras da ISAD(G) e NOBRADE possibilitam a descrição arquivística visando 

[...] garantir descrições consistentes, apropriadas e auto-explicativas. A 

padronização da descrição, além de proporcionar maior qualidade ao 

trabalho técnico, contribui para a economia dos recursos aplicados e para a 

otimização das informações recuperadas. (CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2006, p. 10) 

 

Essas regras permitem a localização mais eficaz dos itens fotográficos existentes nos 

acervo, assim como a consulta e divulgação do acervo.  
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4. PRESERVAÇÃO DE ACERVOS FOTOGRÁFICOS   

 

Todo material fotográfico, desde o momento em que é produzido, dá 

início a um processo de deterioração impossível de ser interrompido, 

podendo-se apenas retardá-lo. (MARCONDES, 2005, p. 8) 

 

Essa seção tem como objetivo apresentar os procedimentos corretos para a 

salvaguarda dos documentos fotográficos em instituições arquivísticas, a partir dos diferentes 

suporte utilizados no seu desenvolvimento tecnológico. Apresentaremos a metodologia para 

identificação dos materiais, os principais agentes de deterioração e os fundamentos para a sua 

preservação, visando o aperfeiçoamento dos profissionais que atuam na área.  

A conservação fotográfica está ligada à idéia 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) 

 

Não existe uma definição única para os termos utilizados na área de conservação e 

preservação dos acervos documentais, e, por conseguinte, também não existe uma exclusiva 

para os acervos fotográficos. Para o Arquivo Nacional, preservação é a ―prevenção da 

deterioração e danos em documentos, por meio de adequado controle ambiental e/ou 

tratamento físico e/ou químico.‖ (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 135) Cunha e Perez 

(2016, p. 49) dizem que ―preservar fotografias consiste em uma atividade complexa que 

opera, principalmente, na estabilidade física e química dos seus elementos a fim de prolongar-

lhes a vida útil.‖  

A prioridade quando falamos em preservação é pensar no total do acervo documental e 

não em objetos individuais. O próximo passo seria conhecer o acervo quanto às suas 

características físicas, com relação aos acervos fotográficos, isso implica em conhecer a 

evolução tecnológica da fotografia enquanto objeto físico, como visto na segunda seção desta 

monografia.   

De acordo com Mustado e Kennedy (2001, p. 7), a maioria das reproduções fotográficas, 

são constituídas por uma estrutura laminada, ou, em camadas. Os autores identificam a estrutura 

da fotografia física como composta de três camadas: a primeira / base é chamada de suporte 

primário, a segunda é o aglutinante e a superficial teria a função de proteção. Portanto, ―o 

material formador da imagem está geralmente impregnado na camada aglutinante que repousa 
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sobre o suporte primário.‖ (MUSTADO; KENNEDY, 2001, p. 7)   

Filippi, Lima e Carvalho (2002, p. 16) explicam que: 

O suporte é a superfície que carrega a camada fotossensível, formadora da 

imagem. Uma coleção pode apresentar diversos tipos de suportes como: 

vidro, papel, metal, madeira, cerâmica, tecido, couro e/ou materiais 

sintéticos chamados de suportes primários, que, por sua vez, podem estar 

aderidos a suportes mais rígidos, ditos secundários. 

 

O quadro seguinte foi elaborado a partir de dois textos publicados nos Cadernos 

Técnicos de Conservação Fotográfica da FUNARTE, números 2 (COSTA, 2004) e 6 

(MOSCIARO, 2009), artigos que relacionam os principais processos fotográficos e seus 

respetivos suportes. 

 

Quadro 1 – Materiais e Técnicas Fotográficas 

 

Processo 

fotográfico 

Suporte Ano Formato Definição 

Daguerreótipo Placa de Cobre 1839 - 1865 Meia Placa – 11 x 

16,5 cm ; 

Um quarto de placa 

– 8 x 11 cm ; 

Um sexto de placa – 

7 x 8 cm Um nono 

de placa – 5 x 6 cm 

O daguerreótipo dava origem a 

um objeto único, não 

possibilitando a produção de 

mais cópias. Normalmente, é 

encontrado emoldurado em uma 

caixa do tipo estojo, com uma 

superfície de vidro protegendo a 

imagem. 

Calótipo Papel salgado 1841- 1855 - Patenteado por Talbot em 1841, 

o papel salgado foi usado para 

confeccionar o negativo, a partir 

do qual era copiado, por contato, 

em outro papel salgado, gerando 

a imagem positiva. 

Ambrótipo Placa de Vidro 1854 -

1870 

6,4 x 8,9 cm  

 20,3 x 25,4 cm 

A imagem formada é negativa e 

transformada em positiva ao se 

colocar um anteparo preto por 

trás da placa de vidro. Esse 

conjunto era acondicionado em 

uma pequena caixa-estojo 

emoldurada, similar à do 

daguerreótipo. 

Ferrótipo Chapa da 

metal 

1856 - 

1890 

1,3 x 1,3 cm e 

8,9 x 11,9 cm 

A imagem era formada em 

colódio e sais de prata, 

como o ambrótipo, porém, 

o suporte era uma fina 

chapa de metal pintada de 

preto e envernizada, 

gerando uma imagem 

positiva. 
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Fotografia  

albuminada 

Papel 1847 - 

1910 

cartão de visita: 

5,7 x 10,8 cm; 

gabinete: 10,8 x 

16,5; 

estereoscopia: 

7,6 x 17,8 cm; 

cartão vitória: 

8,3 x 12,7 cm; 

cartão imperial: 

20 x 25,1 cm; 

cartão boudoir: 

12,7 x 20,6 cm 

É a fotografia feita com 

solução à base de albumina 

(clara de ovo), cloreto de 

sódio e nitrato de prata 

colocada sobre um papel 

muito fino.  A partir de 

negativos em placa de 

colódio era feito o contato 

com o papel albuminado, 

originando a imagem 

positiva. Foi utilizado para 

diversos tipos de cartões 

em vários formatos. 

Negativo de 

chapa de vidro 

em gelatina 

Chapa de vidro 1871 - 

hoje 

9X12 cm , 

10X15 cm, 

13X18 cm, 

18X24 cm 

Tem como emulsão a 

gelatina e sais de prata. 

Entrou no mercado para 

substituir definitivamente o 

negativo de placa de vidro 

em colódio úmido, sendo 

utilizado de forma seca. 

Papel com 

barita 

Fotografia em 

papéis com 

revestimento 

 - Fotografia sobre papel 

revestido de barita (sulfato 

de bário), sendo a imagem 

formada com sais de prata 

sobre gelatina ou colódio. 

Cianotipia, 

Platinotipia, 

Papel 

salinizado,  

Calótipo e 

outros. 

Fotografia em 

papéis sem 

revestimento 

 - Papéis sem revestimento 

foram usados para 

impressão de fotografias 

através de processos  como  

cianotipia, platinotipia, 

papel salinizado,  calótipo e 

outros. 
 

Fonte: O autor (2017) 

 

Mosciaro define suporte fotográfico como ―[…] qualquer superfície capaz de receber 

uma substância sensível à luz‖,  a camada formadora da imagem como a ―[…] responsável 

pela imagem exibida na fotografia‖ e o ligante seria o ―material transparente onde está 

dispersa a substância formadora da imagem‖. (MOSCIARO, 2009, p. 14-16). 

Ressaltamos que para a preservação adequada é fundamental conhecer os materiais 

que constituem um documento fotográfico e as suas diversas causas de deterioração. Portanto, 

é imprescindível o conhecimento técnico do objeto físico assim como o de como a estrutura 

física deste objeto reage às condições em que estará exposta, para determinar o processo de 

preservação e o tratamento mais adequado aos acervos fotográficos. 
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 Segundo Magueta (2012, p. 935) 

Para que ocorra a intervenção é imprescindível que o profissional 

responsável identifique os materiais e técnicas fotográficas assim como os 

fatores de deterioração intrínseca e extrínseca da documentação fotográfica. 

Enquanto o primeiro diz respeito aos materiais do processo fotográfico, [...] 

o segundo refere-se às condições do ambiente de guarda ou depósito da 

documentação. Estes fatores, entre eles as condições de guarda, o manuseio, 

os materiais adequados [...]. 

 

         Fatores que tentaremos mostrar de maneira simplificada no próximo subitem. 

 

 

4.1 PRINCIPAIS FATORES DE DETERIORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS  

 

Os principais fatores de degradação de um acervo fotográfico, estão relacionados à 

própria constituição física da fotografia, o que chamamos de fatores intrínsecos, ou as 

condições de armazenamento e guarda na qual o acervo está inserido, os fatores extrínsecos. 

Estes últimos são gerais e devem ser adequados a todos os tipos de acervos documentais. A 

fotografia por suas características técnicas é um documento muito sensível às variações 

climáticas e às condições de guarda, como veremos a seguir. 

 

4.1.1 Fatores intrínsecos de deterioração 

 

Os fatores intrínsecos de degradação são os que dizem respeito à composição 

estrutural dos materiais e ao processo utilizado na obtenção da fotografia, por exemplo, o tipo 

ou qualidade do suporte e o processamento químico utilizado no momento de sua produção.  

Mosciaro (2009, p. 32) exemplifica a deterioração intrínseca como ―[...] a degradação das 

bases plásticas dos negativos e o esmaecimento dos corantes do processo cromogênico.‖  

 

4.1.2 Fatores extrínsecos de deterioração 

 

Os principais fatores de deterioração externa englobam desde atitudes diárias no 

manuseio dos acervos até o controle total das condições climáticas. Na lista, ainda podem ser 

incluídos a falta de controle dos agentes biológicos de degradação, o ar poluido das cidades, e, 

também os fatores ligados ao uso e à guarda dos acervos, tais como, o manuseio inadequado, 

a falta de higienização e o uso de materiais, armazenamento e mobiliário inadequados para a 

sua guarda.   

Logo que o documento fotográfico entra na instituição, é necessário que se faça uma 
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ficha de identificação onde, como o proprio nome indica, serão identificados os processos e a 

constituição física do objeto, assim como, será avaliado o seu estado de conservação. Se tudo 

estiver em ordem, passa-se para a etapa da higienização. Não é fácil encontrar uma instituição 

que faça uma boa higienização devido à falta de conhecimento e receio dos profissionais, ou 

ainda, a falta de recursos.  

Filippi, Lima e Carvalho (2002, p. 42-44) aponta que  

A primeira etapa do tratamento é a limpeza dos materiais, podendo-se 

recorrer à limpeza química e/ou mecânica, dependendo do caso. A limpeza 

mecânica consiste na remoção das sujeiras superficiais tanto da base quanto 

da emulsão. Nesse caso, utilizam-se pincéis macios para não provocar 

abrasões nas superfícies  ou  pó  de  borracha. A limpeza química é feita para 

a remoção de resíduos de colas, fitas adesivas, etiquetas, tintas, grampos, 

clipes, excrementos de insetos e outros tipos de substâncias alheias à 

superfície original da imagem. Utilizam-se solventes orgânicos ou leve 

aplicação de umidade, com muito cuidado e sem abrir mão de testes em uma 

pequena área do documento em questão, para garantir o sucesso da operação.  

 

No momento da higienização, alguns cuidados devem ser tomados, evitando-se causar 

qualquer subtração de informação que possa estar contida no documento. Na perspectiva de 

Filippi, Lima e Carvalho (2002, p. 37), ―[…] tanto a datação quanto outras informações 

contidas nas bordas dos filmes e/ou testes químicos ajudam na identificação do tipo de 

suporte em questão e de suas características de deterioração.‖  

Nota-se que a grande maioria das instituições não utilizam os procedimentos de 

preservação corretos, incluindo a guarda em espaços e mobiliário inadequado, sendo o 

principal motivo a falta de recursos para a contratação de um profissional especializado e para 

a compra dos invólucros e mobiliários adequados. Invólucros são, muitas vezes, os principais 

motivos de acelerar o processo de deterioração da documentação. 

É fundamental que os papéis a serem utilizados no acondicionamento de 

materiais fotográficos tenham um ph neutro e não contenham lignina, 

tampouco corantes. Alguns plásticos também são indicados no 

acondicionamento de materiais fotográficos, mas aqueles que exalam cheiro 

forte, tal como o PVC, devem ser evitados.  (MARCONDES, 2005, p. 8) 

 

As autoras Filippi, Lima e Carvalho (2002, p. 37) apontam que a relação entre a 

umidade relativa do ar e a temperatura devem ser monitoradas. 

 O controle da umidade relativa do ar e da temperatura devem andar juntos e 

são interdependentes. A alta temperatura provoca e estimula as reações 

químicas, faz com que os corpos dilatem, facilitando a absorção da umidade 

existente no ar. No caso da fotografia, a gelatina se expande, amolece, a 

umidade penetra e a emulsão se desestabiliza e enfraquece, causando 

manchas, esmaecimentos, rasgos e rupturas às vezes irrecuperáveis.  

 

Com relação à umidade relativa do ar,  
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O excesso  de umidade  gera o processo de hidrólise, tornando os papéis 

ácidos e amarelados; a prata pode oxidar e a gelatina, amolecer e aderir ao 

plástico da embalagem. [...] Além desses fatores, a umidade excessiva 

favorece a proliferação de fungos. (MARCONDES, 2005, p. 8-9) 

 

Outro importante fator de deterioração de documentos, que pode causar danos 

irreversíveis são os agentes biológicos. Para os acervos fotográficos, os mais problemáticos 

devido as características das camadas que constituem o objeto físico, são os ataques de  

microrganismos, tais como os fungos e as bactérias no aglutinantes, quase sempre uma 

camada de gelatina. 

Segundo Mustardo e Kennedy o ideal para não permitir um ataque biológico nos 

acervos fotográficos é fazer uma boa revisão inicial das coleções que entram no repositório,  ter 

atenção rigorosa em manter as áreas de armazenamento e de trabalho livres de alimentos e de 

bebidas, incluindo embalagens e vasilhames, fazer revisões periódicas das condições de 

armazenamento, ter boas condições de limpeza e de manutenção e, quando necessário, programar 

a exterminação supervisionada. (MUSTADO; KENNEDY, 2001, p. 10) 

Considera-se que muitas vezes o principal agente de deterioração dos documentos 

fotográficos é o próprio profissional responsável pelo acervo que desconhece como deve ser 

manuseado e não tem o cuidado adequado. O uso de luvas de algodão é imprescindível para 

a conservação dos documentos fotográficos dentro de uma instituição de guarda. Segundo 

Marcondes, além do uso de luvas deve-se  

[…] ter cuidado ao se transportar materiais frágeis como os negativos de 

vidro, jamais segurar um documento com apenas uma das mãos, trabalhar 

sobre uma mesa desobstruída, não comer ao trabalhar com os documentos,  

nem deixar resíduos de alimentos nos ambientes do arquivo, não deixar 

documentos próximos a recipientes com qualquer espécie de líquido, 

inclusive água. (MARCONDES, 2005, p. 9-10) 

 

Outros cuidados também devem ser tomados na hora do manuseio dos documentos 

fotográfico, principalmente na higienização e acondicionamento, pois 

Pode ocorrer que durante o manuseio de vários itens, por muitas pessoas ao 

mesmo tempo, aconteça a troca de embalagens com inscrições ou que seja 

modificado o posicionamento dos objetos em relação ao restante da coleção. 

Esse erro deve ser evitado trabalhando-se, sempre que possível, um item por 

vez e retornando-o à embalagem e localização originais. (MOSCIARO, 

2009, p. 12) 

 

Uma atitude simples, mas que pode ser de muita ajuda aos acervos fotográficos é 

o controle do acesso ao acervo. Toda vez que o documento original é manuseado pode 

acarretar alguma degradação nas suas camadas sensiveis, portanto, um bom gerenciador 
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terá em mente a necessidade de organizar ―[…] atividades sistemáticas de levantamento, 

seleção e compilação de informações referentes a um conjunto ou a um determinado 

documento em instrumento apropriado.‖ (FILIPPI; LIMA; CARVALHO, 2002, p. 15)  

Esse instrumento, a guia, deve envolver o arranjo físico e a identificação de todos os 

dados sobre os documentos. ―A guia fornece informações sobre o acervo (histórico da 

constituição do acervo, serviços oferecidos pela instituição, metodologia de organização, etc.) 

e sobre cada um de seus conjuntos.‖ (FILIPPI; LIMA; CARVALHO, 2002, p. 50)  

As fotografia na maioria dos casos são descritas, item por item, como por exemplo a 

figura 5, e a sua descrição na figura 6. 

 

FIGURA 5 - Viagem Internacional de José Mariano da Rocha Filho 

 

Fotografia: Universidade Federal de Santa Maria 

FONTE: Fonte Universidade Federal de Santa Maria (2017) 
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FIGURA 6 – Descrição da fotografia ilustrada na figura 5. 

 

 
FONTE: Print screen do site Fonte Universidade Federal de Santa Maria (2017) 

 

 

4.2 PLANEJAMENTO DE PRESERVAÇÃO  

 

Felizmente os fatores extrínsecos de deterioração apresentados podem ser controlados, 

evitados e eficazmente combatidos. Para que isso ocorra, é necessário criar medidas e 

sistematizar o trabalho, através de procedimentos padronizados, que chamamos de 

planejamento para preservação ou políticas de preservação.  

Uma política de preservação é um componente essencial no gerenciamento de acervos, 

independentemente do tamanho ou da organização. Ele estabelece a abordagem da 

organização, com a intenção de preservar o acervo, abordando as questões do que precisa ser 

preservado, por que, para que finalidade e por quanto tempo. A política esclarece as 
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responsabilidades de todos os interessados, desde os chefes, passando pelos funcionários e 

usuários. Permite que as organizações estabeleçam e validem prioridades e revejam práticas 

de longa data. Estratégias de preservação, planos de trabalho, procedimentos e processos 

devem seguir uma política de preservação
11

. 

Para um acervo fotográfico ―[…] a melhor maneira de se iniciar a avaliação de seu 

ambiente de armazenamento é conhecer as condições existentes‖. Para isso é importante o 

planejamento, visando a preservação e estabelecendo as prioridades a partir das necessidades 

do acervo. (MUSTADO; KENNEDY, 2001, p. 9-10).  

E necessário criar rotinas diárias no funcionamento da instituição visando a 

padronização e a repetição das atividades corretas. Assim como deve-se identificar os 

materiais constituintes do documento fotográfico, logo na sua chegada. Para a preservação, é 

fundamental definir os procedimentos adequados para a guarda das fotografias físicas e, nos 

últimos tempos, também das fotos digitais. A partir do momento de identificação desses 

problemas mais fácil será para elaborar uma proposta de tratamento.  

A análise das condições do ambiente de guarda e a avaliação do estado de 

conservação dos documentos fotográficos fazem parte da elaboração de um diagnóstico. Tudo 

começa com a identificação correta do acervo, através das fichas de identificação do acervo. 

(anexo 1)  

Essa ficha deve registrar o processo em questão, se negativo/positivo, se 

preto e branco ou em cores, a data, a dimensão, as condições de 

acondicionamento e embalagem, as características de deterioração 

encontradas e todas as informações pertinentes que sirvam de guia para uma 

melhor elaboração do planejamento do trabalho de conservação e que 

eventualmente remetam à ficha catalográfica. (FILIPPI; LIMA; 

CARVALHO, 2002, p. 42) 

 

É aconselhável também dependendo da necessidade de cada acervo e de cada 

instituição, pensar em políticas de reprodução e duplicação dos documentos fotográficos, pois 

só assim poderemos restringir o uso dos originais, sem prejudicar o acesso. Esclarecendo que 

―[…] o termo reprodução fotográfica é utilizado para originais bidimensionais e opacos; a 

reprodução de originais bidimensionais transparentes (negativos ou diapositivos) é chamada 

                                                
11

 A preservation policy is an essential component of a collections management framework, regardless of the size 

of the collection or organisation. It sets out an organisation‘s approach to preservation, addressing the questions 

of what needs to be preserved, why, for what purpose, and for how long. The policy clarifies the responsibilities 

of all concerned, staff, volunteers and users alike. It enables organisations to set and validate priorities, and to 

review long-standing practices. Preservation strategies, work plans, procedures and processes should all follow 

from a preservation policy. In: FOOT, Mirjam M (revised by Caroline Peach). Building a preservation policy. 

London: The British Library Board; Primeira publicação 2001, revisado em 2013. Disponível em: < 

https://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/collectioncare/publications/booklets/building_a_preservation_policy.pdf

> Acesso em: 13 Nov. 2017 
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de duplicação‖. (COSTA, 2004, p. 13-14) 

Mediante o constante avanço da tecnologia surgiu um novo mundo para o documento 

fotográfico, a mídia digital. Os documentos fotográficos digitais - nato-digitais ou 

digitalizados - passaram também a ser alvo dos profissionais que lidam com documentos 

fotográficos. Portanto, a partir deste fato, podemos compreender que ―preservar fotografias 

digitalmente implica tratá-las como objetos digitais nos quais o nível conceitual refere-se à 

imagem representada na tela; o lógico, ao formato utilizado e; o físico, à mídia ou suporte no 

qual ela está ou será armazenada‖. (CUNHA; PEREZ, 2016, p. 51). Com isso, para que não se 

tornem obsoletos rapidamente e sejam preservados adequadamente, ―[...] deve-se garantir que 

o formato seja compreensível ao software, e o suporte ao hardware a fim de que a imagem 

mantenha-se acessível mesmo quando utilizadas tecnologias distintas das empregadas na sua 

origem ou preservação.‖ (CUNHA; PEREZ, 2016, p. 52). 

É comum ainda durante o processo de implementação de políticas de preservação 

existir uma relutância por parte dos profissionais em realizar certas mudanças em seus 

procedimentos. Segundo Roncaglio, Szvarça e Bojanoski (2004, p. 10) 

A implantação de novos procedimentos que inicialmente parecem simples 

como, por exemplo, a proibição do consumo de alimentos ou do tradicional 

cafezinho nas áreas de trabalho e de guarda dos documentos, na prática pode 

se constituir em grandes desafios para a equipe de preservação. 

 

Portanto, a preservação tem como objetivo criar mecanismos para evitar a deterioração 

dos documentos fotográficos. Entretanto, é fundamental ressaltar que os profissionais que 

trabalham com esse tipo de documento devem possuir uma formação especializada. É 

fundamental também compreender que o mundo da preservação está em constante evolução, 

assim como o das mídias digitais, sendo necessário o constante aperfeiçoamento por parte dos 

responsáveis pelos acervos fotográficos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao refletir sobre as questões e necessidades arquivísticas quanto ao tratamento que 

deve ser dado aos documentos fotográficos, entendemos que esta é uma questão mais 

complexa do que relativo aos documentos textuais, devido suas características físicas. Para 

entendermos os acervos fotográficos, temos que entender o objeto físico, a própria fotografia 

e a sua história. Assim como a importância da identificação dos elementos constitutivos da 

fotografia e sua inserção nas instituições arquivísticas, onde as fotografias estão ligadas de 

maneira orgânica e são a comprovação de ações que determinaram a sua criação e que, por 

consequência, definem sua estrutura final. Na base, compreendemos que documentos 

fotográficos são importantes meios de construção da memória, através da retratação de fatos, 

do relato figurativo dos acontecimentos e do testemunho das sociedades.  

Pensamos que conseguimos ter consciência da importância da preservação dos 

documentos fotográficos nos ambientes de arquivo. Nos últimos anos a fotografia nos 

arquivos vem tomando novos rumos, deixando de ser visto exclusivamente como um 

documentos ―especial‖, para ganhar novos contornos dentro das metodologias arquivistica, 

como por exemplo na classificação/arranjo e na descrição apropriadas a esses documentos. 

Além de incentivar os profissionais arquivistas, responsáveis pelos acervos, a conseguirem 

dar o tratamento adequado, para evitar a sua deterioração, e também auxiliar na elaboração de  

um plano de gerenciamento visando a preservação. 

Desde a idealização deste trabalho, ainda no momento de construção do anteprojeto de 

pesquisa, não havia me dado conta da vasta gama de assuntos a serem abordados. Foi possível 

compreender que quando abordamos acervos fotográficos, falamos de um suporte documental 

bastante sensível, e portanto, com necessidades de cuidados específicos para sua preservação. 

Mas, mesmo assim, é necessário que o documento fotográfico passe por uma série de etapas 

dentro da instituição como qualquer outro documento. 

Algumas dificuldades foram encontradas com relação à literatura do assunto que, 

muitas vezes, privilegia a associação entre Arquivologia e as outras áreas da Ciência da 

Informação, como por exemplo, a Biblioteconomia e a Museologia.  

Para abranger os objetivos que cercam esta pesquisa, foi necessário, a priori, definir  

os conceitos e contar a história desta invenção do seculo XIX que revolucionou o mundo da 

imagem. Foram utilizados autores que discorrem sobre a história da fotografia, como por 

exemplo,  Kossoy (1980), Lucarini (2017), Bastos (2014), Fabris (1991), dentre outros. Da 

mesma forma, em um segundo momento, foram realizadas pesquisas acerca do documentos 
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fotográficos na perspectiva da Arquivologia. Para isso, foram utilizas publicações de autores e 

instituições conceituados, como Arquivo Nacional (2005), Kossoy (2014),  Lacerda (2012), 

etc. No terceiro momento, foi necessario abordar os conceitos e as práticas da preservação de 

documentos fotográficos, então, recorremos a especialistas, como Mustardo e Kennedy 

(2001), Filippi, Lima e Carvalho (2012), Magueta (2012. 

Finalmente, este trabalho de conclusão de curso criou uma conscientização sobre a 

fotografia nos arquivos e a necessidade de sua preservação. Assim como suscitou a reflexão 

acerca dessa área, ainda pouco explorada no campo arquivístico. Acreditamos ainda na 

possibilidade de novos desdobramentos em futuras pesquisas, por tratar-se de um assunto 

abrangente. Gostaríamos de ter executado um estudo de caso sobre a preservação de um 

acervo especializado em fotografias, nossa primeira intenção no momento de elaboração do 

anteprojeto, contudo, com o andamento e avanço da pesquisa, infelizmente, tivemos que 

mudar os planos. 
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Anexo 1 - 

 



51 
 

 

 

 

 


