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RESUMO 

 

 

Este trabalho apresenta uma análise de algumas características dos documentos iconográficos, 

em especial as fotografias, com foco na importância que possuem como fonte histórica, 

propaganda política e documento arquivístico. Entretanto, suas características arquivísticas 

nem sempre são reconhecidas ou acabam sendo ignoradas. Ao chegar nas instituições 

arquivísticas, esses documentos, em virtude da necessidade especial de acondicionamento, 

recebem tratamento individualizado que não estão em acordo com os princípios arquivísticos. 

Neste sentido, os documentos iconográficos são separados, muitas vezes, sem nenhuma 

indicação de vínculo com os demais documentos e organizados segundo o assunto 

apresentado na imagem e não no contexto de produção. A presente pesquisa também 

demonstra a importância das descrições arquivísticas para a organização e recuperação dos 

documentos, tendo como base o trabalho de descrição realizado nos documentos 

iconográficos do arquivo pessoal de Chagas Freitas, jornalista e político que exerceu seus 

mandatos durante o regime militar no Brasil. 

Palavras-Chave: documento iconográfico; arquivos pessoais; Chagas Freitas; descrição 

arquivística; propaganda política. 

  



ABSTRACT 

 

This work presents an analysis of some characteristics of the iconographic documents, 

especially the photographs, focusing on the importance they have as historical source, 

political propaganda and archival document. However, their archival features are not always 

recognized or ignored. When arriving at the archival institutions, these documents, due to the 

special need of packaging, receive individualized treatment that are not in agreement with the 

archival theory. In this sense, the iconographic documents are often separated, with no 

indication of any link with the other documents and organized according to the subject 

presented in the image and not in the production context. The present research also 

demonstrates the importance of archival descriptions for the organization and retrieval of 

documents, based on the work of description in the iconographic documents of the personal 

archive of Chagas Freitas, journalist and politician who exercised his mandates during the 

military regime in Brazil. 

Keywords: iconographic document; personal archives; Chagas Freitas; archival description; 

political propaganda. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os primeiros registros fotográficos conhecidos foram produzidos nos anos iniciais do 

século XIX e são atribuídos ao francês Joseph Nicéphore Niépce, que a partir da “mistura de 

várias fórmulas, conseguiu fixar quimicamente sobre papel, depois de oito horas de 

exposição, uma imagem positiva projetada no interior de uma câmara escura” (MAYA, 2008, 

p. 110). Com o passar do tempo, essa técnica foi se aprimorando e outras sendo criadas, até 

chegar ao que conhecemos hoje como fotografia digital. 

Em relação à Arquivologia, a fotografia tem buscado conquistar sua afirmação 

enquanto documento, principalmente pelo seu valor como registro documental pretensamente 

confiável, importante na construção da identidade e na preservação da memória de uma 

determinada sociedade. Além de seu valor como fonte histórica, a fotografia também pode 

atestar ações e atividades de quem a produziu/acumulou, e do mesmo modo, ser utilizada 

como um importante instrumento de propaganda política. São essas três faces da fotografia – 

fonte histórica, arquivístico e instrumento de propaganda - que serão trabalhadas no decorrer 

do presente trabalho. 

Apesar de serem armazenadas nos arquivos, o caráter enquanto documento 

arquivístico das fotografias em alguns casos é desconsiderado, sobretudo pela necessidade de 

cuidados especiais no seu acondicionamento, que de fato são necessários, porém, são 

deslocadas de seus contextos de produção e recebem tratamentos individualizados que não 

estão de acordo com a teoria arquivística. 

Diante disso, os questionamentos que regem o presente trabalho são: a fotografia 

pode/deve ser entendida como um documento arquivístico, isto é, um registro documental de 

valor informativo e probatório produzido e acumulado no cumprimento das funções e 

atividades do seu produtor/acumulador? Como proceder no tratamento das fotografias no 

âmbito arquivístico? 

 

1.1 Objetivos 

 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

No objetivo geral, a proposta é analisar a literatura produzida acerca do debate teórico e 

metodológico que envolve a questão da fotografia ser ou não entendida como um documento 
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arquivístico, e desse modo, receber o tratamento adequado tendo como base os princípios da 

Arquivologia. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Já os objetivos específicos da monografia são:  

- Identificar as características do documento arquivístico, buscando reconhecê-las nas 

fotografias.  

- Analisar as descrições e os problemas na recuperação dos documentos do acervo 

iconográfico da Coleção Chagas Freitas.  

- Demonstrar a importância das fotografias como propaganda política. 

 

 

1.2 Justificativa 

 

O presente tema de pesquisa foi pensado durante o estágio realizado no Arquivo Geral 

da Cidade do Rio de Janeiro (AGCRJ), no setor de iconografia. Trabalhei por três anos na 

organização e descrição das fotografias e negativos da Coleção Particular Chagas Freitas, e 

também em contato com os demais acervos iconográficos da instituição. O trabalho diário 

com o universo desses documentos despertou o interesse em pesquisar mais sobre o assunto, 

através do reconhecimento de que se trata de um tema relevante, atual e pouco trabalhado na 

Arquivologia. 

O fato do tema ainda apresentar divergências despertou preocupação, pois existem 

aqueles que não identificam as características de um documento arquivístico nas fotografias, 

ou não entendem a importância da organização de um acervo segundo a teoria arquivística.  

Tais problemas, somados à necessidade de um acondicionamento diferente dos 

documentos em suporte papel, tem feito com que as fotografias acabem sendo separadas e 

recebendo tratamento individualizado. Nesse sentido, considera-se o conteúdo em detrimento 

do contexto, o que acarreta na perda do vínculo com os demais documentos, ferindo assim o 

princípio fundamental da Arquivologia, a proveniência. 

Outro fator que chamou a atenção durante o período de estágio no AGCRJ foi a 

quantidade expressiva de documentos iconográficos acumulados por Chagas Freitas, somando 

aproximadamente 12 mil itens. Muitos desses documentos foram utilizados como matérias 

dos jornais O Dia e A Notícia, servindo também como propaganda política de seu governo. 
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1.3 Metodologia 
 

 

Neste trabalho privilegiou-se a pesquisa bibliográfica sobre as definições e 

características do documento arquivístico, bem como as referências teóricas que abordam a 

questão das fotografias possuírem ou não as características de tais documentos. Sobre essa 

perspectiva, busca-se compreender e demonstrar a importância do contexto de produção para 

a organização das fotografias.  

A pesquisa também utilizou a bibliografia produzida sobre a propaganda durante a 

ditadura militar no Brasil, com o intuito de fundamentar a argumentação a respeito da 

utilização da fotografia como propaganda política, com base no acervo de Chagas Freitas. O 

político foi deputado federal (1960 - 1971), governador do extinto estado da Guanabara (1971 

- 1975) e do estado do Rio de Janeiro (1979 - 1983), todos os mandatos exercidos durante o 

período do regime militar.  

Os documentos iconográficos da Coleção Chagas Freitas, analisados durante a 

elaboração da pesquisa, encontram-se digitalizados e disponíveis para consulta na base de 

dados do AGCRJ, instituição responsável pela custódia do acervo. 

O presente trabalho está estruturado em três capítulos, apresentando-se no primeiro um 

breve histórico sobre o surgimento da fotografia e sua transformação ao longo do tempo, 

enfatizando como esta passou a ser reconhecida como fonte histórica e suporte à construção 

da memória. 

O segundo capítulo apresenta uma análise das características de um documento 

arquivístico e como elas estão presentes nos documentos iconográficos, demonstrando assim, 

a pertinência de receberem o tratamento adequado segundo a teoria arquivística e a 

importância do contexto de produção para a organização desses documentos. 

O terceiro e último capítulo divide-se em duas partes. Na primeira, é realizada uma 

breve análise sobre os arquivos pessoais, suas características e desafios. Outro ponto abordado 

foi o trabalho de descrição realizado na documentação iconográfica pertencente à coleção 

Chagas Freitas e os problemas na recuperação dos documentos na base de dados no AGCRJ. 

A segunda parte apresenta um resumo da trajetória política de Chagas Freitas, além da análise 

sobre a propaganda durante o regime militar e a utilização das fotografias como instrumentos 

de propaganda. 
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2 FOTOGRAFIA: DO SURGIMENTO AO SEU VALOR COMO FONTE HISTÓRICA  

 

No início do século XIX, a Europa ainda vivia a efervescência das transformações 

tecnológicas, políticas e sociais decorridas da Revolução Industrial, que possui como 

característica principal, a substituição do trabalho artesanal (manufatura) pelo assalariado, 

bem como a transformação do modo de produção através da utilização das máquinas. Nesse 

cenário de grandes e marcantes transformações foi produzida uma das principais invenções 

tecnológicas do período, a fotografia.  

Vários pesquisadores trabalharam, sem sucesso, na tentativa de fixar em alguma 

superfície as imagens obtidas através de uma câmara escura1, até que, após cinco anos de 

pesquisas e tentativas, o francês Joseph Nicéphore Niépce (1755 - 1833) alcança seu objetivo 

e consegue criar a primeira fotografia da história, no ano de 1826. Joseph Niépce utilizou um 

processo criado por ele chamado de heliografia, que consistia em fixar a imagem obtida 

através de uma câmara numa placa de estanho exposta por horas sob a luz solar. A primeira 

fotografia foi nomeada de “Point de Vue du Gras”2, ou “Vista da janela em Le Gras” (Figura 

1). 

FIGURA 1- PRIMEIRA FOTOGRAFIA DA HISTÓRIA: 

POINT DE VUE DU GRAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Alternativa Fotográfica (2018)3  

                                                           
1 “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, 2004, p. 1). 
2 Essa fotografia “[...] é atualmente considerada historicamente a primeira, mas o próprio Nièpce não 

considerava esta uma experiência bem-sucedida, porque a imagem original é um grande borrão, impossível de 

ser copiada, e cujos contornos só podem ser vistos quando olhados em certo ângulo e com luz adequada. A 

reprodução que hoje temos foi feita e retocada com técnica modernas na década de 1950” (Ibid, p. 4). 
3 Disponível em: < https://alternativafotografica.wordpress.com/2009/05/17/1826-ano-zero/niepce-balcony/> 

Acesso em: 15 mar. 2018. 

https://alternativafotografica.wordpress.com/2009/05/17/1826-ano-zero/niepce-balcony/
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Poucos anos depois de sua invenção, Joseph Niépce se associou com Louis Jacques 

Mandé Daguerre (1787 - 1851), pintor, cenógrafo, físico e inventor francês, para aperfeiçoar e 

explorar sua técnica. Niépce faleceu no ano de 1833 e Daguerre continuou o trabalho e as 

aperfeiçoou, o que resultou na invenção do daguerreótipo, no ano de 1839. Esse processo 

fotográfico consistia na produção de uma imagem em positivo direto, impressa 

fotograficamente sobre placas de cobre, sem possibilidade de cópia, por estar gravada numa 

superfície opaca (uma placa metálica)4. 

 

Os clichês de Daguerre eram placas de prata, iodadas e expostas na camera obscura; 

elas precisavam ser manipuladas em vários sentidos, até que se pudesse reconhecer, 

sob uma luz favorável, uma imagem cinza-pálida. Eram peças únicas; em média, o 

preço de uma placa, em 1839, era de 25 francos-ouro, não raro, eram guardados em 

estojos, como joias (BENJAMIN, 1994, p. 93). 
 

Neste período existiam outros processos e técnicas fotográficas concorrentes, como o 

“calótipo”, que foi desenvolvido pelo inglês William Henry Fox Talbot e consistia em 

impressões diretas, por contato sobre o papel. Porém, o Estado francês reconheceu 

oficialmente o daguerreótipo como a invenção do processo fotográfico e o colocou em 

domínio público (OLIVEIRA, J; OLIVEIRA M, 2014). As figuras 2 e 3 mostram um 

exemplo de aparelho daguerrótipo e seu selo de fabricação. 

 

FIGURA 2: DAGUERRÓTIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 “[...] O processo era bastante simples. Uma chapa metálica era tratada com vapores de iodo, que se tornavam 

iodeto de prata (um haleto de prata) quando impregnados na chapa, tornando-a fotossensível. Essa chapa era 

colocada numa câmara escura, sem contato com a luz, e feita uma exposição que variava de 20 a 30 minutos 

mais ou menos. Após a exposição, era necessário fazer o iodeto de prata se converter em prata metálica, para a 

imagem se tornar visível, e eis que entrava o mercúrio, cujo vapor foi o primeiro sistema de revelação 

fotográfica anunciado comercialmente. Este era um dos trunfos da daguerreótipo: como sua imagem era 

convertida em prata metálica, esta ficava muito mais nítida que a imagem do haleto comum, e sua definição e 

riqueza de detalhes eram impressionantes” (SALLES, 2004, p. 5). 

Fonte: Resumo fotográfico (2018) 
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FIGURA 3: SELO DE FABRICAÇÃO DAGUERRÓTIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Resumo fotográfico (2018) 5 

 

 

A invenção do daguerreótipo causou certa ‘crise das artes’, pois vários artistas 

deixaram a pintura de lado e utilizaram esse recurso técnico para criar suas fotografias, 

principalmente por ser mais rápido e mais próximo do real. Foi nesse período que surgiram os 

primeiros álbuns fotográficos de família. O filósofo Walter Benjamin (1994) destaca um 

importante retratista chamado David Octavius Hill6 (1802 - 1870), fotógrafo e pintor escocês, 

considerado o pai do retrato fotográfico, que ficou ainda mais famoso após retratar pessoas 

através da fotografia e não da pintura.   

No século XIX, ainda não existia, entre as pessoas, uma distinção tão clara entre 

técnica e fenômenos físicos invisíveis. A fotografia, no período, foi considerada como algo 

‘mágico’, pois poderia reproduzir de forma rápida algo real, do mundo visível, através de um 

“aspecto tão vivo e tão verídico como a própria natureza” (BENJAMIN, 1994, p. 95). 

 

[...] as pessoas não ousavam a princípio olhar por muito tempo as primeiras imagens 

por ele produzidas. A nitidez destas fisionomias assustava, e tinha-se a impressão de 

que os pequenos rostos humanos que apareciam nas imagens eram capazes de ver-

nos, tão surpreendente era para todos a nitidez insólita dos primeiros daguerreótipos 

(DAUTHENDEY apud BENJAMIN, 1994, p. 95)
7
. 

 

Em seu capítulo intitulado ‘Pequena história da fotografia’, Walter Benjamin divide a 

história da fotografia em três etapas, são elas: o surgimento, o declínio e a revitalização. A 

primeira etapa, nomeada como o ‘surgimento’ é considerada por ele o período pré-industrial 

                                                           
5 As figuras 2 e 3 estão disponíveis no site: < http://www.resumofotografico.com/2011/09/maquina-do-tempo-

daguerreotipo.html> Acesso em:15 mar. 2018. 
6 David Octavius Hill em parceria com Robert Adamson, utilizou retratos fotográficos de religiosos escoceses, 

obtidos individualmente, para produzir pinturas murais em que os retratos aparecem reunidos. Ver OLIVEIRA, 

J; OLIVEIRA, M, 2014. 
7 Palavras de Karl Dauthendey, fotógrafo alemão que realizou a primeira exposição de retratos utilizando 

daguerreótipos em Leipzig no ano de 1842. Abriu um estúdio em São Petersburgo, em 1844, especializando-se 

em retratos e reproduções fotográficas, fazendo experiências com o método de Talbot (calótipos). Ver mais em 

OLIVEIRA, J; OLIVEIRA, M, 2014. 

http://www.resumofotografico.com/2011/09/maquina-do-tempo-daguerreotipo.html
http://www.resumofotografico.com/2011/09/maquina-do-tempo-daguerreotipo.html
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da fotografia, onde surgiram os processos técnicos de captação e fixação da imagem por meio 

da câmara obscura, e quando o daguerreótipo foi oficialmente reconhecido pelo Estado como a 

invenção do processo fotográfico.  

Essa primeira etapa compreende entre os anos de 1839 a 1875 e foi marcada pelo auge 

do retrato, que despertava o fascínio das pessoas. Com as limitações técnicas do período, a 

produção do retrato acontecia de forma lenta, sendo necessário um tempo maior de exposição 

para a “[...] sensibilização das chapas pela luz, fazendo emergir, das sombras, a bela essência 

de um rosto” (OLIVEIRA, J; OLIVEIRA M, 2014, p. 177). Esse período de fascínio pelos 

retratos coincidiu com o ápice econômico e cultural da classe que os encomendava, a 

burguesia. 

A partir da segunda metade do século XIX ocorreu a aparição dos primeiros cartões de 

visita, que incluíam a foto da pessoa que os encomendou, o que conferia certo status social a 

esta pessoa. Os cartões de visita marcam o “primeiro sinal do processo de mercantilização e 

industrialização da fotografia” (OLIVEIRA, J; OLIVEIRA M, 2014, p. 177-178).  

A segunda etapa da história da fotografia, considerada por Benjamin (1994) como o 

declínio, ocorreu entre os anos de 1875 a 1890, foi um período em que houve uma grande 

transformação no processo fotográfico, marcado pela invenção do negativo, da cópia em 

papel, pelo barateamento dos instrumentos através das câmaras leves e o aperfeiçoamento dos 

aparelhos ópticos, possibilitando a redução do tempo de exposição dos modelos fotográficos. 

Essas transformações, somadas ao crescimento de fotógrafos que estavam mais interessados 

em lucrar do que com a própria qualidade das fotografias que produziam, marcam a entrada 

da fotografia na era industrial.  

É importante destacar que a invenção do negativo no fim do século XIX causou uma 

revolução no processo fotográfico. Inventado pelo norte-americano George Eastman, o 

processo utilizava uma base flexível transparente de nitro celulose ele emulsionou com 

brometo de prata o primeiro filme em rolo da história. O filme negativo possibilitou a 

substituição da imagem única produzida por uma câmera, por múltiplas cópias obtidas a partir 

de um único rolo. No ano de 1888, Eastman passou a comercializar o filme negativo como 

parte integrante de uma pequena câmera que ele construiu, a qual chamou de Câmara Kodak 

(SALLES, 2004, p. 11). 

A terceira e última etapa, segundo Benjamin (1994), pode ser considerada a 

revitalização da fotografia, ela ocorreu entre o final do século XIX e o início do XX. Esse 

período foi marcado pela participação do fotógrafo francês Eugène Atget (1857 - 1927) que 

revolucionou a fotografia, através do afastamento do olhar sobre o ser humano e focando no 
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vazio das ruas parisienses e em objetos inusitados, que ele documentou durante mais de trinta 

anos. Suas fotos são as precursoras da fotografia surrealista e marcam o retorno da fotografia 

voltada para a realidade. 

Ainda no século XIX, a fotografia foi conquistando o status de prova irrefutável de um 

fato ocorrido, principalmente pela sua valorização como pretensa cópia fiel do real, um 

espelho da realidade, e por acreditar-se que ela não poderia ser manipulada, assim como uma 

pintura. 

[...] Por muito tempo esta marca inseparável de realidade foi atribuída à imagem 

fotográfica, sendo seu uso ampliado ao campo das mais diferentes ciências. Desde a 

entomologia até os estudos das características físicas de criminosos, a fotografia foi 

utilizada como prova infalsificável. No plano do controle social a imagem 

fotográfica foi associada à identificação, passando a figurar, desde o início do século 

XX, em identidades, passaportes e os mais diferentes tipos de carteiras de 

reconhecimento social. No âmbito privado, através do retrato de família, a fotografia 

também serviu de prova. O atestado de um certo modo de vida e de uma riqueza 

perfeitamente representada através de objetos, poses e olhares (MAUAD, 1996, p. 

3). 

 

Era quase um consenso que a fotografia constituísse uma fonte totalmente confiável, 

porém a ideia de que a fotografia é uma cópia fiel da realidade foi criticada por pesquisadores 

de diversas áreas do conhecimento. Ana Maria Mauad (1996) apresenta algumas dessas 

críticas, entre elas, uma crítica feita pelo psicólogo alemão Rudolf Arnhein, em seu livro 

intitulado Filme como arte (1957), onde ele vai considerar que: 

 

A fotografia é bidimensional, plana, com cores que em nada reproduzem a realidade 

(quando não é em preto e branco). Ela isola um determinado ponto no tempo e no 

espaço, acarretando a perda da dimensão processual do tempo vivido. É puramente 

visual, excluindo outras formas sensoriais, tais como o olfato e o tato. Enfim, a 

imagem fotográfica não guarda nenhuma característica própria à realidade das coisas 

(ARNHHEIN apud MAUAD, 1996, p. 3). 

 

A fotografia representa elementos de uma realidade e pode ser considerada como 

testemunho de um fato ocorrido, porém é importante ter cautela ao tomá-la como uma cópia 

fiel da realidade, pois esta pode sim, ser manipulada. Deve-se considerar ainda, o fato de que 

a fotografia é criada a partir da interpretação do fotógrafo, ou seja, ao escolher o ângulo ou o 

que quer ou vai fotografar, ele está fazendo escolhas e tomando decisões. Segundo Boris 

Kossoy, “[...] toda a 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). 
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A fotografia pode ser utilizada como fonte histórica e, assim como um documento 

escrito, possui seu valor como testemunho. Porém, também é necessário proceder a crítica ao 

documento fotográfico.  

 

[...] o uso crescente de fotografias e outras imagens como fontes históricas pode 

enriquecer muito nosso conhecimento e nossa compreensão do passado, desde que 

possamos desenvolver técnicas de "crítica da fonte" semelhantes às que foram 

desenvolvidas há muito tempo para avaliar depoimentos escritos (BURKE, 2001, 

p. 1). 

 

É preciso reconhecer o fato de que a fotografia também pode ser manipulada, assim 

como qualquer outro tipo de documento. O acontecimento registrado na fotografia carregará 

consigo a visão e interpretação de quem a produziu. Ao mesmo tempo em que ela é 

testemunho da cena registrada no momento da produção, também nos informa acerca do seu 

autor e contexto.  

 

Toda fotografia é um testemunho segundo um filtro cultural, ao mesmo tempo que é 

uma criação a partir de um visível fotográfico. Toda fotografia representa o 

testemunho de uma criação. Por outro lado, ela representará sempre a criação de um 

testemunho (KOSSOY, 2001, p. 50). 

 

Para Kossoy (2001), a fotografia seria o produto final de um processo que possui três 

elementos constitutivos: o assunto, o fotógrafo e a tecnologia. Desse modo, ela é resultante da 

ação do homem (fotógrafo), que em determinado tempo e espaço optou por um assunto ou 

tema, fazendo uso da tecnologia para produzi-la. 

Uma fotografia está carregada de valores, convicções, posicionamentos e 

interpretações de quem a produziu, mas isso não faz com que a mesma perca sua credibilidade 

como fonte ou prova de um acontecimento. A fotografia deve ser considerada um testemunho, 

no sentido que, independentemente de ter sido produzida com determinada intenção e 

carregada de valores, ela atesta a existência de uma realidade, registra a história do mundo. 

 

[...] história múltipla, constituída por grandes e pequenos eventos, por 

personalidades mundiais e por gente anônima, por lugares distantes e exóticos e pela 

intimidade doméstica, pelas sensibilidades coletivas e pelas ideologias oficiais 

(MAUAD, 1996, p. 5). 

 

Não podemos negar o valor da fotografia como fonte histórica e como testemunho 

válido, mesmo que ela não tenha sido produzida com essa intenção. Ela traz consigo diversas 

informações relevantes para entendermos determinado período histórico, que é caracterizado 

por um determinado contexto político, social, econômico, religioso. Além das indicações da 
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tecnologia empregada para a elaboração da fotografia, que, do mesmo modo, pode fornecer 

muitas informações sobre o período. 

É importante entender todo o processo de produção, circulação e consumo das 

fotografias, para que se possa compreender a mensagem que ela está sendo transmitida, bem 

como as tensões sociais que envolveram sua produção.  

Segundo os autores Elliot e Madio (2005, p. 4), a imagem possui “valor no testemunho 

histórico, quando seus registros da realidade contribuem para a manutenção da memória e 

construção do conhecimento”. Para os autores, a fotografia vai além de ser somente um 

registro documental; faz parte da construção da identidade, seja ela individual ou coletiva, 

pois contribuiu para a preservação da memória de uma determinada sociedade. 

A memória, segundo Pierre Nora (1993), é composta pelas lembranças coletivas, 

plurais, individuais e simbólicas de grupos vivos que a vivenciam no presente e que permitem 

sua constante transformação, mantendo-a aberta à possibilidade da lembrança como do 

esquecimento, bem como ter seu uso para diferentes fins, até mesmo a manipulação. Nas 

palavras do autor “a memória se enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no 

objeto. [...] a memória é um absoluto [...]” (NORA, 1993, p. 9). 

A recordação ou a lembrança é um processo vivido por todos nós através do tempo e 

essas experiências vividas pelos indivíduos constituem a memória. A fotografia faz parte 

desse processo, pois registra momentos, pessoas e locais, que em alguns casos não existem 

mais ou estão distantes, participando assim, da construção ou reconstrução da memória 

individual ou coletiva. 

Os autores Elliot e Madio (2005) vão um pouco mais além e afirmam que existe uma 

correlação entre memória e informação no campo de estudos informacionais. Nesse contexto, 

 

[...] a memória é entendida como conjunto das informações registradas. Dando 

suporte a alguns aspectos característicos, como a construção da memória das 

organizações sociais, culturais, políticas e educacionais que usam a informação para 

funcionar, havendo assim, uma relação intrínseca entre memória e informação 

(ELLIOT; MADIO, 2005, p. 5). 

 

A memória registra e armazena informações e fatos obtidos através de experiências 

ouvidas ou vividas por pessoas individualmente e em grupos. Pode ser considerada como a 

preservação das lembranças e do passado, -  no caso das fotografias -, do mesmo modo que 

também podem contribuir para a preservação do presente. 

Atualmente definida como: “imagem produzida pela ação da luz sobre película coberta 

por emulsão fotossensível, revelada e fixada por meio de reagentes químicos” (Dicionário 
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Brasileiro de Terminologia Arquivística, 2005), a fotografia teve sua primeira versão oficial 

no ano de 1826, por Joseph Niépce, através de um processo bem diferente do que conhecemos 

hoje. Com o aumento dos recursos, o avanço da tecnologia e a facilidade de produção de uma 

fotografia, a manipulação desse tipo de documento se tornou algo fácil e simples de ser 

realizado, principalmente nos ambientes digitais. “As fotografias são produzidas e difundidas 

rapidamente em meio digital, podendo perder facilmente sua identidade, sua proveniência, sua 

organicidade e todas as informações que deveriam se manter vinculadas a ela” (SOUZA, 

2016, p. 57).  

Garantir a autenticidade dos documentos digitais, que, segundo o Conselho Nacional 

de Arquivos (CONARQ), é a “qualidade de um documento ser exatamente aquele que foi 

produzido, não tendo sofrido alteração, corrompimento e adulteração” (CONARQ, 2012, p. 

2), se tornou um grande desafio, sendo necessário aos profissionais das áreas de informação 

adotar elementos e critérios que visem manter a autenticidade desses tipos de documentos8. 

As fotografias são consideradas testemunhos históricos confiáveis, importantes na 

construção da identidade de uma sociedade e na preservação da memória. São armazenadas 

nos centros de documentação, memória e arquivos, porém, na maioria das vezes, não recebem 

o tratamento arquivístico adequado, por não serem consideradas como um documento de 

arquivo. Muitas vezes são acondicionadas com cuidados especiais, - que realmente são 

necessários -, mas deslocados de seus contextos de produção. Sendo assim, no próximo 

capítulo será abordada a questão da fotografia enquanto documento arquivístico e como tratar 

esse tipo documental através dos princípios estabelecidos pela Arquivologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Ver mais sobre os elementos para garantir a autenticidade das fotografias digitais em: SOUZA, Marcieli 

Brondani de. A autenticidade e organicidade nos acervos fotográficos do patrimônio documental à luz da 

Diplomática contemporânea. Dissertação (Pós-graduação em Patrimônio Cultural) – Universidade Federal de 

Santa Maria, Rio Grande do Sul, 2016. Disponível em: 

<http://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/11067/SOUZA,%20MARCIELI%20BRONDANI%20DE.pdf?seq

uence=1> Acesso em 15 mar. 2018. 

http://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/11067/SOUZA,%20MARCIELI%20BRONDANI%20DE.pdf?sequence=1
http://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/11067/SOUZA,%20MARCIELI%20BRONDANI%20DE.pdf?sequence=1
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3 A FOTOGRAFIA COMO DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO 

 

Como apresentado no capítulo anterior, a fotografia é reconhecida pelo seu valor como 

fonte histórica e por sua contribuição na construção da identidade e preservação da memória 

de uma determinada sociedade. Entretanto, seu reconhecimento enquanto documento 

arquivístico ainda é questionado ou desconsiderado, principalmente pelo fato de seu conteúdo 

não ser expresso através dos mesmos elementos que constituem a forma documental9 dos 

documentos do gênero textual. 

Ao longo dos anos, diferente dos documentos textuais, as fotografias foram 

incorporadas aos acervos das instituições arquivísticas, especialmente por se considerar seu 

valor informativo ou por integrar algum fundo ou coleção, porém, ignorando sua natureza 

arquivística e dispensando o tratamento arquivístico necessário. 

 
[...] o registro fotográfico desenvolveu-se fora do domínio dos arquivos sendo 

utilizado, portanto, de diversas maneiras pela sociedade. Embora a fotografia esteja 

presente em diversos arquivos desde o século XIX, não foram inseridas 

inicialmente, no âmbito das instituições como um documento típico de arquivo, 

como ocorreu com os documentos textuais (SILVA, 2013, p.10). 
 

De maneira geral, existe a valorização da imagem, ou seja, do conteúdo apresentado 

na fotografia em detrimento de seu contexto de produção, desconsiderando o vínculo com 

outros documentos e suas características enquanto documento arquivístico. Segundo André 

Ancona Lopez (2008), tal fenômeno ocorreu devido à lacuna de tempo entre a 

invenção/difusão da fotografia, e a sua incorporação às práticas administrativas, diferente dos 

documentos textuais que, na maioria dos casos, são criados no meio administrativo10. 

 

Mesmo após sua invenção, a fotografia demorou a ser encarada como um recurso 

para a produção de documentos administrativos, a despeito de ter sido rapidamente 

difundida em diversos setores da sociedade. Portanto, a inclusão de documentos 

fotográficos nos arquivos ocorreu em um momento posterior à ampla difusão desta 

                                                           
9A forma documental de um documento arquivístico, segundo Luciana Duranti é definida como “as regras de 

representação de acordo com as quais o conteúdo de um documento arquivístico, seu contexto documental e 

administrativo, e sua autoridade são comunicados”. DURANTI, Luciana. Rumo a uma teoria arquivística de 

preservação digital: as descobertas conceituais do Projeto InterPAREs. Arquivo e Administração. v. 4, n.1. 

jan/jun 2005. p. 8. “[...] segundo Duranti, o conteúdo de um documento é expresso por meio da sua forma a qual, 

por sua vez, reflete estruturas políticas, legais, administrativas e econômicas, bem como aspectos culturais e 

costumes que o permeiam. Essa forma pode ser física e intelectual. A primeira se traduz na aparência do 

documento enquanto a segunda se constitui na sua articulação interna e no conteúdo propriamente dito”. 

RONDINELLI, Rosely C. O conceito de documento arquivístico frente à realidade digital. In:  O conceito de 

documento arquivístico frente à realidade digital: uma revisitação necessária. 2011. 270 f. Tese (Doutorado 

em Ciência da Informação) – Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, Universidade Federal 

Fluminense, Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia, Niterói, 2011, p. 52.  
10 No período que nasce o arquivo, enquanto instituição, o poder estava intimamente relacionado à cultura 

escrita. 
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técnica na sociedade. Tal descompasso entre a difusão da fotografia e a sua 

incorporação às práticas administrativas provocou uma valorização do registro 

fotográfico como imagem, em detrimento de sua função como documento (LOPEZ, 

2008, p. 2). 

 

Ao chegar aos arquivos e centros de documentação, os registros fotográficos eram 

organizados segundo as necessidades de seu suporte e/ou através da identificação de 

informações do seu conteúdo, tais como: o fotógrafo, a técnica utilizada na obtenção das 

imagens, o conteúdo da imagem em si, os locais retratados, entre outras informações, em 

detrimento da contextualização arquivística.  

Os documentos fotográficos levaram anos para entrarem nas preocupações dos 

profissionais da área da Arquivologia, pois eram considerados como complementos, anexos 

ou como “coadjuvantes” dos documentos textuais, como menciona Fernanda Silva (2013). 

Nos primeiros clássicos da literatura arquivística, os documentos fotográficos não são 

mencionados ou são “marginalizados” pelos autores. 

O Manual para a Organização e Descrição dos Arquivos, conhecido no Brasil 

como Manual dos Holandeses, publicado originalmente em 1898, representa um marco na 

teorização arquivística. Ao definir um arquivo, os autores do Manual não fazem menção os 

documentos fotográficos, segundo Silva (2013, p. 21), isso se justificaria porque a fotografia 

não era “uma realidade documental nos fundos permanentes”, e esses fundos eram os objetos 

de trabalho dos holandeses. Para os autores, um arquivo é definido como: 

 

[...] o conjunto de documentos escritos, desenhos e material impresso, recebidos ou 

produzidos oficialmente por determinado órgão administrativo ou por um de seus 

funcionários, na medida em que tais documentos se destinavam a permanecer na 

custódia desse órgão ou funcionário (ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS 

HOLANDESES, 1973, p. 13). 

 

Outro clássico importantíssimo da literatura arquivística é o Manual of Archive 

administration de Hilary Jenkinson, publicado originalmente em 1922, que amplia a visão 

sobre os documentos arquivísticos se comparada ao Manual dos Holandeses. Segundo 

Jenkinson: 

 

[...] são todos os manuscritos em qualquer material, todo documento original 

produzido por máquina de escrever e todo documento original produzido 

mecanicamente por intermédio de formas variadas de reprodução, inclusive 

fotomecânicas. Somados a esse, todas as outras evidências materiais, incluindo ou 

não signos numéricos ou alfabéticos, que tomaram parte ou foram anexados, ou que 

tenham sido razoavelmente supostos como tendo tomado parte ou terem sido 

anexados a documentos específicos como definidos (JENKINSON apud SILVA, 

2013, p. 21). 
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Apesar de ampliar a visão sobre os tipos de registro que podem ser considerados um 

arquivo, Jenkinson não conseguiu “abranger as mudanças ocorridas com a moderna 

administração que produzia, naquele momento, documentos em diversos formatos” (SILVA, 

2013, p. 21).  

De acordo com Aline Lacerda (2008), Theodore Schellenberg parece ter sido o 

primeiro autor a trazer a discussão dos documentos fotográficos no contexto arquivístico, em 

Arquivos modernos: princípios e técnicas, publicado originalmente no ano de 1956. Esta 

obra “representa um marco da arquivística moderna, pois apresenta o conceito de gestão de 

documentos e do ciclo de vida documental, aproximando os arquivos da administração” 

(SILVA, 2013, p. 22). Schellenberg define documentos como: 

 

Todos os 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, 2004, p. 

41). 

 

Schellenberg inclui a fotografia nos registros que formam os arquivos modernos, 

entretanto, demonstra “algumas dificuldades em considerar o documento fotográfico como, de 

fato, um documento de arquivo [...]”, apresentando a fotografia, diversas vezes como um 

documento diferenciado (SILVA, 2013, p. 22). 

A consideração da fotografia como um documento diferenciado, e, ao mesmo tempo, a 

fragilidade do seu suporte, são fatores que influenciam na ausência de um tratamento 

arquivístico adequado aos documentos fotográficos. Tais documentos são separados do 

restante do acervo devido à necessidade de um tratamento especial em relação à sua 

conservação e, consequentemente, são classificados individualmente, sem as devidas 

remissivas, perdendo a relação orgânica com os demais documentos. “Em nome da 

preservação física dos materiais fotográficos, sacrifica-se a possibilidade de estabelecimento 

de uma relação orgânica entre estes e o restante do fundo de arquivo produzido pelo mesmo 

titular” (LOPEZ, 2008, p. 11). 

Neste sentido, faz-se necessário analisar as características que definem um documento 

arquivístico, buscando reconhecê-las nas fotografias, para então compreender a pertinência de 

considerá-las como documentos arquivísticos, bem como a importância da aplicação das 
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funções arquivísticas (produção, classificação, avaliação, descrição, aquisição, difusão e 

preservação)11 no contexto desses documentos. 

O documento arquivístico é definido por DURANTI e MACNEIL (1996, p. 41) como 

“qualquer documento elaborado ou recebido e retido no decorrer de uma atividade prática”. 

Na definição do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ, 2014, p. 4), ele é um 

“documento dotado de organicidade, produzido ou recebido por uma instituição, pessoa ou 

família no decorrer de suas atividades, independente do suporte e linguagem”. No artigo 2º da 

Lei 8.159/1991, também conhecida como Lei de Arquivos, os arquivos são definidos como: 

 

[...] os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, 

instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de 

atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da 

informação ou a natureza dos documentos. 

 

 

É importante destacar que tanto a definição do CONARQ quanto aquela mencionada 

no artigo 2° da Lei de Arquivos, enfatizam que um documento arquivístico independe do 

suporte. Sendo assim, entende-se que o fator que confere o estatuto arquivístico a um 

documento, reside no fato dele ser resultado de uma atividade e não o suporte onde a 

informação encontra-se registrada. 

Os documentos arquivísticos, segundo Luciana Duranti (1994) são registros 

documentais que atestam ações e transações. Esses registros possuem cinco características 

fundamentais, as quais devem ser protegidas e preservadas pelos arquivistas para que se 

mantenha a integridade desses documentos. 

 

Por isso mesmo, a responsabilidade do arquivista como guardião dos registros 

documentais cresceu. Para que ele possa se desincumbir a contento dessa 

responsabilidade, é preciso levar em conta dois pressupostos fundamentais: 1) que 

os registros documentais atestam ações e transações, e 2) que sua veracidade 

depende das circunstâncias de sua criação e preservação. Essas duas afirmativas 

estão por sua vez inextricavelmente ligadas às propriedades dos registros 

documentais e à sua integridade, que os arquivistas estão incumbidos de proteger 

(DURANTI, 1994, p. 51). 

 

As cinco características mencionadas por Duranti (1994) são: imparcialidade, 

autenticidade, naturalidade, inter-relacionamento e unicidade.  

                                                           
11 Rousseau e Couture consideram sete as funções arquivísticas, são elas: produção, classificação, avaliação, 

descrição, aquisição, difusão e preservação, que são indispensáveis para uma boa gestão documental. Ver 

ROUSSEAU, Jean-Yves; COUTURE, Carol. Os fundamentos da disciplina arquivística. Lisboa: Publicações 

Dom Quixote, 1998. 
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A primeira característica citada por Duranti (1994) é a imparcialidade, que se refere à 

capacidade dos documentos arquivísticos de refletirem ações e atividades de forma imparcial, 

sem intencionalidade na sua criação. Ainda que seus produtores não sejam parciais, o 

documento de arquivo é imparcial, pois foram criados para cumprir uma função específica, 

imediata. Portanto, os documentos são inerentemente verídicos.  

A segunda característica é a autenticidade, todos os documentos arquivísticos são 

autênticos “porque são criados tendo em mente a necessidade de agir através deles, são 

mantidos com garantias para futuras ações ou para informação” (DURANTI, 1994, p. 51). 

A naturalidade é a terceira característica citada e está relacionada ao modo como os 

documentos vão se acumulando no curso das atividades. Estes não são coletados 

artificialmente, e sim, como resultado de uma ação, da atividade do produtor. 

A quarta característica é o inter-relacionamento, que diz respeito ao fato em que os 

“documentos estabelecem relações no decorrer do andamento das transações e de acordo com 

suas necessidades. Cada documento está intimamente relacionado [...]” (DURANTI, 1994, p. 

52) e ligados entre si desde sua produção ou recebimento. 

A quinta e última característica é a unicidade, que significa que cada documento é 

único em seu contexto, “assume um lugar único na estrutura documental” (DURANTI, 1994, 

p. 52). 

A existência ou identificação dessas características nos documentos iconográficos 

ainda é questionada, principalmente pelo fato de as imagens contidas nas fotografias serem 

passíveis de manipulações, dotadas de valores, convicções, posicionamentos e interpretações 

de quem as produziu. Porém, deve-se entender que esses fatores mencionados não invalidam 

o caráter arquivístico desses documentos, pois existe uma diferença entre a imagem/conteúdo 

reproduzido no documento e o seu contexto de produção.  

As características dos documentos arquivísticos podem ser reconhecidas nas 

fotografias. Quando se considera o conteúdo da imagem em detrimento do contexto, pode 

haver um questionamento acerca da veracidade do documento, entretanto, a fotografia, assim 

como todos os documentos arquivísticos, deve ser analisada em relação ao seu contexto. 

Em função das condições necessárias de acondicionamento e dos interesses de 

pesquisa, a organização das fotografias é realizada de acordo com o assunto apresentado na 

imagem. No entanto, a organização de documentos arquivísticos não deve ser pautada no 
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assunto, e sim no contexto. É através da contextualização que se garante a manutenção de 

princípios arquivísticos como a unicidade e organicidade12. 

 

A contextualização dos documentos de arquivo em suas funções produtoras se 

impõe não por uma obediência cega aos princípios teóricos da arquivística, mas por 

uma questão lógica. Apenas a contextualização é capaz de garantir, ao mesmo 

tempo, unicidade e organicidade, permitindo identificar e atribuir sentido mais 

preciso aos documentos e, por extensão, à informação ali presente (a cena retratada 

em uma imagem fotográfica, por exemplo). Não cabe ao arquivo determinar quais as 

possibilidades de utilização dos documentos por ele custodiados, porém identificá-

los e organizá-los de acordo com a proveniência e organicidade (LOPEZ, 2000, p. 

107).  

 

Diferente dos princípios adotados pela Biblioteconomia, a organização dos 

documentos arquivísticos tem por objetivo principal reconstituir as atividades do titular do 

fundo, uma vez que o documento é testemunho de uma ação, foi criado como resultado de 

uma atividade. “A organização arquivística deve-se ater à produção institucional do 

documento, independentemente das potencialidades de uso da informação” (LOPEZ, 2000, p. 

119) buscando a contextualização documental. Na organização pautada em princípios 

biblioteconômicos o objetivo é disponibilizar informações aos usuários, tendo por base os 

elementos informativos extraídos da imagem. 

 

Os registros fotográficos não têm suscitado muito especulação por parte dos 

arquivistas, que na maior parte dos casos reproduzem técnicas de tratamento desses 

registros já consagradas por outra disciplina, a biblioteconomia, e que, sem os 

devidos questionamentos, acabam por perpetuar uma abordagem desses materiais na 

maior parte das vezes equivocada. [...] Essa abordagem equivocada, consubstanciada 

no tratamento isolado de cada fotografia, tendo em vista extrair apenas seu valor 

informativo, ligado aos fatos visuais que representa, alimenta um círculo vicioso que 

culmina com a naturalização dessas fontes, por parte dos pesquisadores em geral, no 

sentido de as considerarem os melhores registros capazes de veicular de forma mais 

“fiel” uma realidade exterior a eles. Documentos descontextualizados, assim como 

fontes descontextualizadas, devem se constituir num problema de primeira ordem a 

arquivistas, historiadores e pesquisadores em geral no desenvolvimento de seu 

trabalho (LACERDA, 2000, p. 78). 

 

Ancona Lopez (2000) enfatiza que a contextualização não é uma tarefa simples, já que 

em especial no caso dos documentos imagéticos, ela é dificultada, em muitos casos, pela falta 

de elementos para a identificação, bem como, por não ser possível estabelecer a relação entre 

o documento e o titular do fundo. Devido à dificuldade de recompor o contexto de produção 

do documento, optam por organizar as fotografias utilizando elementos informativos extraídos 

da imagem, e realizando um tratamento isolado para cada fotografia. 

                                                           
12 A organicidade é definida como a “relação natural entre documentos de um arquivo em decorrência das 

atividades da entidade produtora”. ARQUIVO NACIONAL. Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivística. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2005. 
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O autor chama a atenção para a necessidade de se entender a diferença entre 

documento e informação nos documentos fotográficos. A imagem, que é o conteúdo 

apresentado no documento, pode ser usada com finalidades e em locais diferentes. Sendo 

assim, a utilização da informação apresentada na imagem não deve ser confundida com a 

função pela qual o documento foi produzido.   

Segundo Ancona Lopez (2000), na década de 1980 foram realizados seminários no 

Rio de Janeiro e em São Paulo, que tiveram por tema os arquivos fotográficos. Nesses 

seminários foram destacadas as abordagens da organização arquivística que priorizam as 

atividades de preservação, conservação e restauro, bem como, 

 

[...] o controle sequencial do registro individualizado de peças documentais cuja 

recuperação acontece mediante auxílio de procedimentos biblioteconômicos de 

descrição. Nestes casos, a atividade de classificação arquivística é relegada ao 

procedimento técnico de acondicionamento dos documentos (LOPEZ, 2000, p. 195). 

 

Em 1986, o Centro de Pesquisa em História Contemporânea (CPDOC) publicou um 

manual, que, de acordo com Ancona Lopez (2000), vai reafirmar e legitimar as práticas de 

organização pautadas no tratamento individualizado do documento fotográfico. Esse manual 

recomenda a “separação orgânica dos documentos de acordo com os suportes, constituindo 

uma série fotografias [grifo do autor] como conjunto documental à parte das demais séries 

textuais” (LOPEZ, 2000, p. 195), não levando em consideração as atividades que geraram os 

documentos. Foram adotados métodos da Biblioteconomia com base no código de 

catalogação anglo-americano (AACR2).  Porém, segundo Ancona Lopez (2000), nunca 

podemos utilizar esses métodos para classificar um documento arquivístico, a não ser como 

recurso para as descrições. Com a adoção desses procedimentos biblioteconômicos, “a 

organização de documentos fotográficos no Brasil tornou-se cada vez menos arquivística” 

(LOPEZ, 2000, p. 198). 

A classificação arquivística deve refletir as atividades do titular do fundo, 

apresentando a hierarquização das funções e atividades com a finalidade de estabelecer séries 

tipológicas, que serão definidas de acordo com essas funções. “[...] as séries documentais 

sempre deverão se prender às atividades do produtor” (LOPEZ, 2000, p. 197).  

Diferente de um documento textual, as fotografias geralmente não são criadas com o 

intuito de “representar ações com valor jurídico ou legal” (LACERDA, 2008, p. 77) porém, 

elas podem ser produzidas e/ou acumuladas no desempenho de alguma atividade, para 
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cumprir algum objetivo específico, ser prova de alguma ação e refletir ações e atividades do 

seu produtor.  

Uma fotografia somente torna-se um documento quando é cotejada com seu 

contexto funcional. Sua ‘natureza de verdade’ não pode ser discernida da forma ou 

mesmo do conteúdo da fotografia somente. Seu valor de evidência, ligado à 

mensagem, só se torna claro quando a imagem retorna a seu contexto de produção, 

objetivo e uso mais amplo. O valor da imagem fotográfica e seu papel na ação na 

qual teve participação não se encontra no conteúdo da imagem, nem vem 

amalgamado nos elementos intrínsecos e extrínsecos da forma. Ao contrário, está 

ancorado no contexto funcional da criação e não pode ser separado da própria 

imagem [...] O valor informacional de uma fotografia está fixado pelo seu conteúdo, 

já seu valor de evidência não é nem absoluto nem estático, ao contrário, varia 

segundo as circunstâncias diferenciadas de criação do documento (SCHWARTZ 

apud LACERDA, 2008, p. 117). 

 

Um documento arquivístico, não importa em qual suporte esteja, quando deslocado do 

seu contexto de produção, está passível de diversas interpretações. Por isso é necessário 

preservar os princípios arquivísticos para que não se perca a ordem original e as relações com 

os outros documentos do fundo. 

 

Do ponto de vista do tratamento arquivístico, esse é o momento mais significativo 

da vida do documento, aquele capaz de lançar luz sobre as razões e os sentidos dos 

registros, das relações desses com seus congêneres, e do conjunto com o responsável 

pela sua existência: o titular do arquivo (LACERDA, 2012, p. 285). 
 

Somente através da recomposição do contexto de produção documental é possível 

resgatar a organicidade e vencer um dos desafios dos documentos fotográficos arquivísticos, 

que consiste na identificação do inter-relacionamento entre as atividades do titular do acervo e 

os documentos por ele produzidos e/ou acumulados. 

É comum que um documento iconográfico seja separado fisicamente dos demais 

documentos pertencente ao acervo devido às suas necessidades de acondicionamento e 

preservação. Porém, o que não pode acontecer é a perda da relação orgânica, que deve ser 

manifesta no arranjo e na classificação para que a relação entre o documento e as atividades 

que lhe deram origem. 

 

Somente a árdua recomposição do contexto de produção documental (que muitas 

vezes se afasta completamente da informação visual do documento) é capaz de dotar 

tais acervos de significado arquivístico, resgatando a organicidade inicial dos 

documentos. A descrição surge para coroar tal esforço, permitindo o efetivo acesso, 

não apenas às informações, porém ao documento pleno, contextualizado (LOPEZ, 

2008, p. 9-10). 

 

Um acervo iconográfico é definido pelo CONARQ como um “conjunto de 

documentos iconográficos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública ou 
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privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades” (CONARQ, 2014, p. 4). Neste 

sentido, entende-se que existe uma diferença entre a fotografia arquivística e uma fotografia 

‘comum’. 

 
Uma imagem fotográfica apenas se torna um documento de arquivo quando, a partir 

de sua existência como imagem, ela percorre um percurso de produção documental, 

direcionado por uma vontade de documentar uma ação, um fato, tendo em vista 

constituir um tipo de documento ou de suporte de comunicação, considerando um 

público, uma audiência um receptor, enfim, dentro do âmbito de atuação 

corporativa, governamental ou institucional a que pertence. Nesse processo vai se 

constituindo a mensagem do documento (que não se confunde com o conteúdo de 

assunto), definida por parte do seu “emissor” (o produtor institucional) (LACERDA, 

2008, p. 116). 

 

O documento arquivístico é entendido como testemunho de uma atividade e seu 

objetivo principal é constituir provas das atividades de seu titular. A fotografia está inserida 

nesse contexto, ela pode ser considerada um documento arquivístico quando é produto de uma 

ação, testemunho de uma atividade. 

 

Qualquer imagem pode ser considerada um documento uma vez que o conceito 

amplo de documento diz respeito a qualquer informação registrada num suporte. 

Imagens como documentos de arquivo são aquelas que, além de veicular conteúdos 

os mais diversos, são antes e sobretudo produto das ações e transações de ordem 

burocrática e/ou sociocultural responsáveis pela sua produção (LACERDA, 2008, p. 

285). 

 

Nos arquivos pessoais, quando as fotografias, em muitos casos, não foram produzidas 

com fins administrativos ou como forma de registrar alguma ação ou atividade, não podem ser 

desconsideradas como documento arquivístico. Deve-se entender que o ‘valor arquivístico’ 

está ligado à função, aquilo que ela representa sobre a vida do titular. 

 

No caso dos arquivos pessoais, o valor documental está mais ligado ou ao uso da 

imagem em relação à vida do titular do arquivo e deve ser considerada em relação ao 

conceito de acumulação. Um indivíduo pode nunca ter produzido imagens como 

forma de provar ações ou por obrigações funcionais provenientes de sua atividade 

profissional, mas pode ter colecionado, acumulado imagens ao longo da vida por 

diversos motivos e são esses motivos que podem revelar a utilidade da coleção de 

registros ao longo da trajetória, tanto pública quanto mais privada, da vida de um 

indivíduo (LACERDA, 2008, p. 116). 

 

Segundo Aline Lacerda (2012), ainda hoje, seja nos arquivos pessoais ou nos arquivos 

administrativos, as fotografias são pouco problematizadas pelos profissionais, aumentando a 

diferença entre o tratamento que recebem e o tratamento destinado aos demais documentos. A 

autora questiona os métodos tradicionais de organização de fotografias em arquivos, que não 
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consideram esses documentos vinculados ao restante da documentação e que valorizam os 

conteúdos factuais das imagens sobre quaisquer outros elementos. 

 

A falta de um investimento de reflexão no campo da teoria e da metodologia 

arquivísticas voltado para as fotografias como documentos de arquivos tem como 

saldo o tratamento desse material com base em regras e métodos construídos por 

outras disciplinas, notadamente a biblioteconomia e a história. As fotografias têm 

sido sistematicamente organizadas de acordo com o valor informativo do conteúdo 

da imagem em detrimento de seu valor de prova e do registro da ação documental 

que as originou, além de serem consideradas, em muitos casos, peças únicas, 

descritas individualmente, mesmo quando pertencentes a conjuntos documentais 

mais amplos, em descompasso com os próprios fundamentos da arquivística, que 

preconizam tanto a manutenção dos vínculos documentais quanto a importância vital 

da preservação da proveniência dos registros (LACERDA, 2012, p. 285). 
 

A reconstrução do contexto de produção dos documentos fotográficos não é uma 

tarefa fácil, entretanto, se faz necessário para que eles sejam entendidos e reconhecidos de 

fato como documentos arquivísticos, ou seja, registros produzidos e acumulados no decorrer 

de uma trajetória (pessoal ou institucional). E, do mesmo modo, não sejam tratados como 

simples coleções de documentos, que recebem tratamento isolado, segundo seu conteúdo e 

desconsiderando o seu contexto de produção, seguindo os princípios propostos pela 

Biblioteconomia. Os arquivistas precisam refletir mais sobre essas questões e insistir para que 

os princípios fundamentais da Arquivologia sejam aplicados aos documentos fotográficos, se 

garanta a manutenção dos vínculos com os demais documentos e haja preservação de sua 

proveniência. 
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4 O ARQUIVO PESSOAL DE CHAGAS FREITAS  

 

Nesta seção foi realizada uma breve análise sobre os arquivos pessoais, suas 

características e desafios. Assim como o trabalho de descrição realizado na documentação 

iconográfica pertencente ao arquivo de Chagas Freitas e os problemas na recuperação dos 

documentos na base de dados no AGCRJ.  

 

 

4.1 A descrição do acervo iconográfico  
 

Ao ingressarem nas instituições arquivísticas, os arquivos pessoais, em muitos casos, 

assim como os documentos considerados ‘especiais’, como no caso da fotografia, recebem um 

tratamento diferenciado dos arquivos institucionais, que não é coerente com a teoria 

arquivística. Tal fato ocorre principalmente por não reconhecerem os atributos de um 

documento arquivístico nos arquivos pessoais e também nas fotos. 

Entende-se por arquivo pessoal, segundo a definição apresentada por Lúcia Velloso 

Oliveira (2010), o “conjunto de documentos produzidos, ou recebidos, e mantidos por uma 

pessoa física, ao longo de sua vida e em decorrência de suas atividades e função social” 

(OLIVEIRA, 2010, p. 35). 

Assim como os arquivos institucionais, eles também são “conjuntos orgânicos e 

autênticos, marcadamente representativos das atividades que lhes deram origem” 

(CAMARGO, 2009, p. 28). Logo, precisam receber o tratamento conforme princípios 

estabelecidos pela Arquivologia, para que sua principal qualidade/atributo não se perca, o 

valor probatório. 

Como mencionado no capítulo anterior, o que caracteriza um documento de arquivo 

não é o seu suporte, e sim, o fato de ser resultado e/ou ter sido acumulado em virtude de uma 

ação ou atividade, bem como a função que o mesmo “desempenha no processo de 

desenvolvimento das atividades de uma pessoa ou um organismo (público ou privado), 

servindo-lhes também de prova” (CAMARGO, 2009, p. 28). 

Os arquivos pessoais podem ser registros de ações e sua autenticidade não está ligada 

a veracidade do conteúdo, mas ao fato de o documento ser aquilo que afirma ser, ou seja, ser 

prova da atividade que lhe deu origem. 

 

[...] Os documentos arquivísticos são produzidos para fins de registro, seja da 

intimidade, seja das atividades profissionais e de negócios, ou das relações 

familiares e sociais. Um diário íntimo, por exemplo, é o registro cotidiano de 
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expressões dos sentimentos, pensamentos e atividades diárias; uma carta de amor é a 

expressão dos afetos de uma pessoa pela outra; um cartão de pêsames traduz o pesar 

pela perda de uma pessoa querida; um bilhete de teatro é o registro do ingresso de 

alguém em um espetáculo teatral; uma certidão de casamento apresenta o estado 

civil de duas pessoas; as notas de aula expressam idéias estruturadas por um 

professor e utilizadas no exercício de sua função; um contrato representa as 

condições acordadas entre partes distintas para a celebração de um negócio; um 

menu é o registro dos pratos servidos em uma recepção; e assim por diante 

(OLIVEIRA, 2010, p. 35 -36). 

 

 

Em relação aos documentos fotográficos nos arquivos pessoais, Lacerda (2008) afirma 

que um indivíduo talvez nunca tenha produzido uma fotografia com o intuito de provar ações 

ou atividades desempenhadas na sua vida profissional, mas pode ter acumulado imagens ao 

longo da vida, por diversos motivos, e esses motivos são aquilo que pode revelar a utilidade 

dos registros ao longo da vida desse indivíduo. 

É bem comum um arquivo pessoal ser constituído por documentos de diferentes 

suportes, e por esse motivo serem separados e tratados de forma diversa. Neste sentido, 

acabam sendo submetidos a uma abordagem pautada no conteúdo e não no contexto, 

perdendo assim as relações orgânicas e os vínculos com os demais documentos. Segundo Ana 

Maria Camargo (2009, p. 31) “organizar e descrever qualquer arquivo em função de seu valor 

secundário significa retirar dele, exatamente, os atributos probatórios próprios de sua relação 

com o contexto de origem”.  

O problema não está no tratamento diferenciado de acordo com o suporte, mas na 

perda das relações orgânicas e a falta de remissivas que indiquem sua relação com os outros 

documentos que compõe o acervo. 

Camargo (2009) vai enfatizar duas características essenciais dos documentos 

arquivísticos, - a imparcialidade e a autenticidade -, no intuito de demostrar como ambas estão 

presentes nos arquivos pessoais. A autenticidade está além do conteúdo informativo que os 

arquivos apresentam, pois o valor probatório do documento está ligado às ações que lhe 

deram origem. Já a imparcialidade refere-se à capacidade dos documentos arquivísticos 

refletirem as ações e atividades que lhe deram origem. Ainda conforme a autora, a 

imparcialidade “[...] refere-se ao fato de tais documentos não serem produzidos em razão de 

outros interesses que não os ditados por sua estrita e imediata funcionalidade” (CAMARGO, 

2009, p. 36).  

Ancona Lopez (2003) ressalta que mesmo os documentos que não se enquadram em 

todas as cinco características típicas de um documento arquivístico (autenticidade, 

imparcialidade, organicidade, naturalidade e unicidade) também podem ser considerados 
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como tal, desde que tenham sido produzidos/acumulados de acordo com alguma função 

relacionada à vida de seu titular.  

 

[...] mesmo os documentos que não se enquadram estritamente nas características 

típicas podem ser entendidos enquanto documentos de arquivo, desde que tenham 

sido produzidos no decorrer de alguma função inerente à vida do titular (instituição 

ou pessoa física) e tenham sido preservados como prova de tal atividade. Para que 

isso ocorra, é necessário que a guarda dos documentos não tenha sido corrompida, e 

que seja possível identificar as relações entre os documentos, entre estes e as 

atividades, entre o conjunto e o titular (LOPEZ, 2003, p. 75). 

 

 

Na organização e classificação dos acervos arquivísticos, sejam eles institucionais ou 

pessoais, deve-se sempre considerar o contexto de produção como critério principal, ou seja, 

respeitando o princípio da proveniência. 

 

[...] as leituras, interpretações e inferências informativas que não estejam 

diretamente relacionadas à gênese institucional dos documentos não devem 

constituir critério de classificação arquivística. Deste modo, as propostas de 

organização de acervos embasadas em outros princípios que não o da proveniência 

(como assuntos, especificidades dos suportes, etc.) a despeito de uma possível lógica 

interna forte, não devem ser consideradas como exemplos de organização 

arquivística. No momento em que o contexto de produção deixa de ser a diretriz da 

organização documental, os processos e funções responsáveis pela produção dos 

documentos tendem a ser ignorados (LOPEZ, 2003, p. 74 -75). 

 

Segundo Lopez (2003), o grande desafio dos arquivos pessoais, assim como ocorre om 

os iconográficos está na identificação do inter-relacionamento entre as atividades do titular e 

os documentos produzidos/acumulados pelo mesmo. 

A organização do arquivo pessoal de Antônio de Pádua Chagas Freitas, denominado 

no AGCRJ como Coleção Chagas Freitas, foi realizada considerando as atividades e funções 

exercidas por ele durante sua trajetória política. O arquivo pessoal de Chagas Freitas, foi 

acumulado durante as décadas de 1950 a 1980, refletindo a documentação acumulada no 

decorrer dos mandatos que ele exerceu. O acervo estava sob a custódia da família até a doação 

ao AGCRJ em 2008, realizada pela viúva do político, Zoé Noronha Chagas Freitas. O arquivo 

é composto por três cartazes, quatro metros lineares de documentos escritos e cerca de 12 mil 

documentos iconográficos (entre fotografias e negativos).  

Os documentos da coleção abordam a carreira política de Chagas Freitas, perpassando 

os quatro mandatos consecutivos como deputado federal (entre 1954 e 1970), a eleição 

indireta como governador do extinto estado da Guanabara (1970 - 1974) e o mandato 

igualmente indireto de governador do estado do Rio de Janeiro (1979 - 1983), todos eles 

exercidos durante o regime militar no Brasil (1964 - 1985). Além dos atos oficiais de 
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governo, os documentos registram campanhas políticas e as relações estabelecidas entre 

Chagas, outros políticos e a população fluminense. Os documentos foram organizados e 

classificados com base nas funções exercidas por Chagas Freitas e nos fluxogramas das 

secretarias do governo do estado da Guanabara e do Rio de Janeiro.  

A Coleção Chagas Freitas destaca-se pela grande quantidade de documentos 

iconográficos que a compõe, são cerca de 12 mil documentos divididos entre fotografias - que 

são a grande maioria do acervo - e alguns negativos. Quase todos esses documentos foram 

digitalizados e já estão disponíveis na base de dados online do AGCRJ, chamada Arquivo 

Virtual13, onde o usuário pode consultar os documentos e visualizar as fotografias, em 

qualquer local e sem restrições. 

O interesse pela pesquisa sobre as fotografias no âmbito arquivístico e especificamente 

sobre a Coleção Chagas Freitas surgiu durante o estágio de aproximadamente três anos no 

AGCRJ, realizando as descrições do acervo iconográfico da Coleção e inserindo-as na base de 

dados online do Arquivo. 

A descrição é uma das funções arquivísticas e através dela pode-se obter uma 

compreensão ampla do contexto e do conteúdo de um acervo, possibilitando a localização e o 

conhecimento de todos os documentos que o compõe. Esta função é definida como: 

 

A elaboração de uma acurada representação de uma unidade de descrição e de suas 

partes componentes, caso existam, por meio da extração, análise, organização e 

registro de informação que sirva para identificar, gerir, localizar e explicar 

documentos de arquivo e o contexto e o sistema de arquivo que os produziu. Este 

termo também se aplica ao produto desse processo (CONARQ, 2000, p. 14 -15). 

 
Conjunto de procedimentos que leva em conta os elementos formais e de conteúdo 

dos documentos para elaboração de instrumentos de pesquisa (DICIONÁRIO 

BRASILEIRO DE TERMINOLOGIA ARQUIVÍSTICA, 2005, p. 67). 

 

As atividades de descrição não devem estar separadas da classificação, pois é através 

dela que o usuário compreende o acervo. Caso contrário, só quem organizou o mesmo será 

capaz de entende-lo em seu conjunto. 

 

Sem a descrição o pesquisador/consulente cai em uma situação análoga à do 

analfabeto diante de um livro, que ele pode pegar e folhear, mas ao qual não pode ter 

acesso completo por não possuir meios que lhe permitiriam compreender a 

informação. A classificação arquivística, desprovida das atividades de descrição, 

somente é inteligível para as pessoas que organizaram o acervo (LOPEZ, 2008, p. 

11). 

 

                                                           
13 O Arquivo Virtual pode ser acessado através do link: http://wpro.rio.rj.gov.br/arquivovirtual/web/ 
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É através da descrição que os objetivos da Arquivologia são concretizados, a 

organização e o acesso aos documentos. Com a descrição, o usuário poderá compreender 

tanto o contexto como o conteúdo do documento. O contexto, como já foi citado 

anteriormente, é de extrema importância para as atividades arquivísticas, sendo o principal 

elemento a ser considerado ao classificar, organizar e descrever um acervo. Contudo, é no 

momento da descrição que o conteúdo se destaca, principalmente quando se faz uma 

descrição dos acervos até o nível 1, o item documental. No caso das fotografias, quando se 

descreve o item documental, é necessário descrever o que está sendo retratado na imagem, 

como pessoas, locais, objetos, fotógrafo. 

As descrições realizadas no acervo iconográfico da Coleção Chagas Freitas foram 

realizadas até o nível 1 para cada documento descrito a fim de extrair a maior quantidade de 

informações possíveis e disponibilizá-las ao usuário. As descrições eram feitas através de 

formulários preenchidos no computador contendo os elementos de descrição previstos na 

Norma Brasileira de Descrição Arquivística (NOBRADE) e depois as informações eram 

inseridas na base de dados do AGCRJ. 

Devido à importância das atividades de descrição para a Arquivologia, o Conselho 

Internacional de Arquivos (CIA), criou a General International Standard Archival Description 

(ISAD (G)) para a padronização das descrições. A norma foi publicada no ano de 1994 e 

abrange:  

[...] documentos de todo e qualquer suporte, respaldada em procedimentos 

metodológicos já implementados, bem como definindo um universo de elementos de 

descrição para registro de informações tradicionalmente recuperadas (CONARQ, 

2006, p. 7). 

 

A normalização da descrição arquivística contribuiu não apenas para o intercâmbio 

entre as instituições, como também para facilitar o acesso e a consulta aos documentos. No 

Brasil, a Câmara Técnica de Normalização da Descrição Arquivística (CTNDA) elaborou 

uma norma de acordo com as necessidades das instituições arquivísticas brasileiras, a 

NOBRADE, publicada no ano de 2006 e inspirada na ISAD (G). 

 

A NOBRADE não é uma mera tradução das normas ISAD(G) e ISAAR(CPF), que 

já existem e estão publicadas. Seu objetivo, ao contrário, 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. Esta norma deve ser intensamente 

divulgada no âmbito das instituições arquivísticas e nos eventos ligados aos 

profissionais da área, de modo a possibilitar o seu aperfeiçoamento (CONARQ, 

2006, p. 9). 

 



37 
 

A NOBRADE é composta por oito áreas que compreendem vinte e oito elementos de 

descrição, e trouxe uma área de descrição a mais em relação à ISAD (G), a área número oito. 

Acrescenta mais dois elementos, como as Notas sobre conservação (6.1) e Pontos de acesso e 

indexação de assuntos (8.1). Na NOBRADE, a descrição é multinível, ou seja, realizada por 

níveis que seguem uma hierarquia, partindo do geral para o particular, do fundo ao item 

documental. 

As descrições da Coleção Chagas Freitas foram realizadas utilizando a NOBRADE, e 

a base de dados Arquivo Virtual foi criada também segundo essa norma. A figura 4 mostra 

um exemplo de como é a base. 

 

 

         

 

 

 

O elemento de descrição 8.1 (pontos de acesso e indexação de assuntos) é uma 

inovação trazida pela NOBRADE que se configura como essencial para a recuperação da 

informação. De acordo com o CONARQ, este elemento tem por objetivo e regra: 

 

Registrar os procedimentos para recuperação do conteúdo de determinados 

elementos de descrição, por meio da geração e elaboração de índices baseados em 

entradas autorizadas e no controle do vocabulário adotado. Regra(s): Identificar os 

pontos de acesso que exigirão maior atenção na geração de índices e realizar a 

indexação de assuntos de maneira controlada sobre elementos de descrição 

estratégicos para a pesquisa (CONARQ, 2006, p. 59). 

 

 

FIGURA 4 – ARQUIVO VIRTUAL – BASE DE DADOS ONLINE DO AGCRJ 

 

 

Fonte: AGCRJ, 2018  

http://wpro.rio.rj.gov.br/arquivovirtual/web/ 
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No entanto, para que se atinja o objetivo para o qual o elemento 8.1 foi criado e para 

que haja, de fato, uma recuperação eficiente do documento, é preciso “estudo, definição e 

avaliação periódica por parte da entidade custodiadora quanto à política empreendida para 

recuperação sistêmica das informações e à política de indexação de assuntos” (CONARQ, 

2006, p. 59). 

A falta de padronização dos termos ou controle de vocabulário dificulta ao usuário a 

recuperação da informação/documento. Nas descrições das fotografias da Coleção Chagas 

Freitas não houve uma padronização: cada termo foi indexado segundo a interpretação e 

escolha de quem descreveu o documento. Outro agravante para a falta de padronização está 

no fato de a base de dados do AGCRJ somente recuperar o documento se o usuário digitar e 

buscar o termo grafado do mesmo modo em que foi indexado no sistema. Não foram 

estabelecidas relações entre os termos ou controle de homonímias e sinonímias. 

 

 

 

   

 

 

 

        

 

FIGURA 5 – BUSCA UTILIZANDO O TERMO ‘ANTÔNIO DE PADUA 

CHAGAS FREITAS’ 

Fonte: AGCRJ, 2018  

http://wpro.rio.rj.gov.br/arquivovirtual/web/ 

 

FIGURA 6 – BUSCA UTILIZANDO O TERMO ‘CHAGAS FREITAS’ 

 

Fonte: AGCRJ, 2018 

http://wpro.rio.rj.gov.br/arquivovirtual/web/ 

 



39 
 

As figuras 5 e 6 mostram uma pesquisa realizada na intenção de recuperar os 

documentos relacionados à Chagas Freitas. Na figura 5, a busca se deu pelo nome completo 

do governador, ‘Antônio de Pádua Chagas Freitas’ e o sistema recuperou apenas 13 

documentos, enquanto na figura 6 a busca foi realizada através do termo ‘Chagas Freitas’ e a 

recuperação foi de 8.961 documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7 – BUSCA UTILIZANDO O TERMO ‘MOVIMENTO DEMOCRÁTICO 

BRASILEIRO’ 

 

Fonte: AGCRJ, 2018  

http://wpro.rio.rj.gov.br/arquivovirtual/web/ 
 

Fonte: AGCRJ, 2018  

http://wpro.rio.rj.gov.br/arquivovirtual/web/ 
 

FIGURA 8 – BUSCA UTILIZANDO A SIGLA ‘MDB’ 
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FIGURA 10 – BUSCA UTILIZANDO O TERMO ‘ESTADO DA GUANABARA’ 

Fonte: AGCRJ, 2018 http://wpro.rio.rj.gov.br/arquivovirtual/web/ 

Nas figuras 7 e 8 observamos uma pesquisa realizada com a intenção de recuperar os 

documentos relacionados ao partido que Chagas Freitas era filiado, o Movimento 

Democrático Brasileiro (MDB). Na figura 7, o termo utilizado para a busca foi o nome 

completo do partido ‘Movimento Democrático Brasileiro’ e o sistema recuperou apenas 

quatro documentos, enquanto na figura 8 a busca foi realizada através da sigla que representa 

o partido ‘MDB’, e a recuperação foi de 186 documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9 – BUSCA UTILIZANDO O TERMO ‘GUANABARA’ 

Fonte: AGCRJ, 2018 http://wpro.rio.rj.gov.br/arquivovirtual/web/ 
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Nas figuras 9 e 10 a intenção de pesquisa foi encontrar os documentos relacionados ao 

estado da Guanabara, porém ao digitar somente a palavra ‘Guanabara’ foram recuperados 

apenas 31 documentos (figura 9). O sistema não encontrou a seção intitulada por ‘estado da 

Guanabara’, pois a recuperação só é realizada se o usuário buscar pelo termo completo que dá 

o nome da seção (figura 10).  

Através dos exemplos citados, entendemos a importância do controle de vocabulário14 

ao descrever os documentos, que tem por objetivo principal a qualidade da recuperação da 

informação. O controle de vocabulário auxilia na organização dos arquivos através da 

padronização dos termos utilizados nos pontos de acesso, contribuindo para evitar a dispersão 

de informações e gerando consistência no momento da recuperação, principalmente quando se 

trata de sistemas informatizados.  

Na NOBRADE existem algumas recomendações acerca da criação de vocabulários 

controlados: uma delas instrui que “para indexar os assuntos presentes nas unidades de 

descrição, extraia os termos em linguagem natural, transformando-os em linguagem 

controlada, de modo a construir um vocabulário controlado” (CONARQ, 2006, p. 60). 

O controle de vocabulário também é necessário para a padronização dos termos 

utilizados nos títulos dados aos documentos. A título de exemplo, pode-se citar uma 

fotografia que está relacionada ao regime militar, em que poderiam ser utilizados vários 

termos diferentes no título, entre os quais, ‘revolução’, ‘golpe militar’, ‘ditadura civil militar’ 

ou tão somente ‘ditadura’, de acordo com a interpretação e preferência de quem está 

realizando a classificação ou descrição. 

Ainda hoje, alguns arquivistas não consideram os arquivos pessoais como documentos 

típicos de arquivo ou não os reconhecem como tal, não conferindo a mesma importância que 

os arquivos institucionais. Porém, como indica Camargo (2009), “os arquivos pessoais são 

arquivos” e necessitam de uma organização segundo os princípios arquivísticos. 

A descrição dos arquivos pessoais é essencial para o entendimento amplo de todo o 

acervo, permitindo ao usuário o conhecimento do contexto e do conteúdo dos documentos, e 

proporciona uma visão panorâmica do acervo. No entanto, é imprescindível que o acesso e a 

recuperação dos documentos sejam realizados de maneira eficaz e satisfatória. Neste sentido, 

o controle de vocabulário torna-se necessário, evitando que os documentos sejam indexados 

com pontos de acesso diferentes quando relacionados ao mesmo assunto, ou que o usuário 

                                                           
14 Para a elaboração de vocabulários controlados em arquivos o Arquivo Público do Estado de São Paulo 

elaborou um manual. Ver: KOBASHI, Nair Yumiko; SMIT, Johanna Wilhelmina. Como elaborar vocabulário 

controlado para aplicação em arquivos. São Paulo: Arquivo Público do Estado de São Paulo, Imprensa Oficial, 

2003. 56p (projeto Como Fazer). 
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não recupere o documento por não buscar o termo grafado da forma exata em que foi 

atribuído por quem realizou as descrições. 

 

4.2 – A fotografia como propaganda política 

 

Esta seção apresenta um resumo da trajetória política de Chagas Freitas, além da 

análise sobre a propaganda política produzida durante o regime militar e a utilização das 

fotografias como instrumentos de propaganda. 

 

 

4.2.1 – Trajetória política de Chagas Freitas 

 

 

Conhecer um pouco da trajetória política de Chagas Freitas para entender seu 

envolvimento com o governo militar e sua estratégia para conquistar votos e consolidar seu 

governo, se faz necessário para este trabalho. 

Antônio de Pádua Chagas Freitas nasceu em 4 de março de 1914, no Rio de Janeiro. 

Filho do desembargador Antônio José Ribeiro de Freitas Júnior e de Maria Eugênia Chagas 

Freitas, irmã do médico Carlos Chagas, que foi reconhecido mundialmente devido às suas 

pesquisas sobre as origens e os métodos de erradicação da tripanossomíase, que se tornou 

popular como doença de Chagas. 

Chagas Freitas ingressou na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) em 1931, a instituição “era um dos mais importantes espaços de discussão e 

formação política da época” (SARMENTO, 1999, p. 22). Chagas Freitas e mais alguns 

alunos, entre eles Carlos Lacerda, participavam de reuniões nas casas de professores para 

debater sobre o cenário político brasileiro, eram incentivados à militância e conversavam 

sobre Marx e Engels. No entanto, Chagas Freitas não se deixou “encantar com os ditames da 

práxis revolucionária que animavam seus colegas de curso” (SARMENTO, 1999, p. 25). 

Carlos Lacerda explicou como eram as reuniões: 

 

Quem convivia com a gente era a turma marxista. Nós íamos para a casa do 

Leônidas Resende – eu, Chagas Freitas, Evandro Lins e Silva -, ficávamos lá até de 

madrugada batendo papo e conversando sobre Marx e Engels. Eram verdadeiras 

aulas, a gente saía dali aprendendo aquele troço todo, inteiramente convencido 

daquilo tudo. O único que não se deixou contaminar foi o Chagas porque tinha a 

cabeça muito fraca: tomava um copo de cerveja, ficava de porre o resto da noite e 

então, quando saíamos de lá, vinha pela praia contando histórias ultra-românticas de 

princesas e castelãs (LACERDA apud SARMENTO, 1999, p. 25). 

 



43 
 

Apesar de não ser admirador das ideias revolucionárias e do marxismo, Chagas 

Freitas, no ano de 1935, ajuda Carlos Lacerda, que estava sendo perseguido pela polícia 

depois de discursar na cerimônia de lançamento da Aliança Nacional Libertadora (ANL). 

Chagas levou Lacerda para sua casa, porém seu pai ao descobrir que o filho estava dando 

proteção a uma pessoa procurada pela polícia, exigiu que Lacerda se retirasse imediatamente. 

A partir de então, Chagas foi privado de frequentar as reuniões e de manter contato cotidiano 

com seus amigos e professores, passando a se dedicar ao jornalismo. 

Ingressou na política em 1945, pela União Democrática Nacional (UDN), seguindo o 

exemplo de Ademar de Barros, amigo e aliado político. Em conjunto com Ademar, ajudou a 

fundar o Partido Republicano Progressista (PRP), que deu origem ao Partido Social 

Progressista (PSP).  

Em 1947, Ademar de Barros é eleito governador do estado de São Paulo. Ele era um 

político que conquistava seus eleitores através de um “discurso que mobilizava a opinião 

pública, simples, direto e cheio de chavões e slogans, [...] era o símbolo mais evidente do 

fenômeno da política de massas no Brasil” (SARMENTO, 1999, p. 31). 

No ano de 1950, Chagas Freitas se candidata a Câmara dos Deputados e, mesmo sendo 

apresentado como alguém de confiança de Ademar de Barros, não consegue ser eleito. 

Segundo Sarmento (1999, p.35), Chagas “jamais se destacara como orador brilhante, capaz de 

mobilizar a assistência. Desde a juventude fora um elemento muito mais dedicado à 

negociação e à intermediação política”.  

Chagas Freitas foi superado pelo seu rival Benjamin Farah por uma diferença irrisória 

de votos, o que o levou a “adotar uma postura extremamente radical de valorização do voto e 

de justificação de toda ação política por sua tradução nas urnas” (SARMENTO, 1999, p. 35). 

Logo após a derrota, Chagas Freitas e Ademar de Barros passaram a adotar uma nova 

estratégia. Os dois perceberam que o controle de meios de comunicação e a formação da 

opinião pública desempenharia um papel fundamental para a consolidação do PSP, em uma 

futura candidatura presidencial de Ademar e também para consolidar a posição de ambos 

frente ao eleitorado carioca. Sendo assim, compram em sociedade o jornal carioca vespertino 

A Notícia. Ainda em sociedade, fundaram o jornal O Dia, em 1951, que se tornou um dos 

maiores periódicos do Rio de Janeiro. No jornal O Dia, Chagas Freitas apresentava e criticava 

as mazelas do governo em relação ao povo e abordava temas relacionados aos problemas da 

administração pública. 

Após a tentativa frustrada de eleger-se para a Câmara dos Deputados em 1950, Chagas 

Freitas conseguiu ser eleito em 1954. Segundo Sarmento (1999), o político não tinha uma boa 
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produtividade na apresentação de projetos, emendas e indicações legislativas, então 

‘compensava’ “associando-se a causas que repercutiam favoravelmente junto à massa de 

leitores dos diários sob sua responsabilidade” (SARMENTO, 1999, p. 53). 

Em 1956, Ademar de Barros foi condenado a dois anos de prisão por se envolver com 

compras irregulares de veículos, tendo se exilado na Bolívia. Diante desse clima de incertezas 

quanto ao destino de Ademar e do PSP, Chagas Freitas realiza uma “manobra cujas 

repercussões marcariam definitivamente sua trajetória e a memória construída sobre seu 

itinerário político” (SARMENTO, 1999, p. 58). Ele convocou uma assembleia geral de 

acionistas do jornal A Notícia visando o aumento do capital da empresa. A partir de então, 

Chagas Freitas aumentou sua participação na sociedade, passando a deter o controle acionário 

e acumulando a direção dos dois jornais, além de se consagrar como principal ponto de 

referência do PSP na capital. Dois anos depois, em 1958, ele consegue sua reeleição como 

deputado federal. 

Por interesses políticos, Chagas Freitas se filia ao Partido Social Democrático (PSD), 

pelo qual obteve seu terceiro mandato na Câmara em 1962. Dois anos mais tarde, em 1964, 

apoiou o movimento golpista empresarial-militar que depôs o presidente João Goulart. No dia 

19 de março, o jornal O Dia noticiou uma manifestação das famílias católicas em São Paulo 

contra o avanço do “comunismo ateu”. No dia seguinte, cobriu o evento ‘Marcha da Família 

com Deus pela Liberdade’. Na edição do dia 20 de abril publicou um artigo denominado 

“Ordem e paz no trabalho”, enaltecendo e manifestando seu apoio aos atos do governo 

Castelo Branco. 

Com o bipartidarismo durante a ditadura militar, Chagas Freitas teve que escolher 

entre os partidos, Aliança Renovadora Nacional (ARENA), partido criado para apoiar o 

governo, e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), partido de ‘oposição’. A escolha 

pelo MDB, ocorreu estrategicamente pelo fato de existir uma forte rejeição do eleitorado 

carioca ao regime militar. Outro fator que levou a escolha pelo MDB da Guanabara, foi a falta 

de grandes obstáculos para a sua reeleição à Câmara. Apesar de estar num partido de 

‘oposição’, o deputado não se opunha ao regime e “demonstrava mesmo uma certa docilidade 

frente aos comandantes militares” (SARMENTO, 1999, p. 103). 

Chagas Freitas contribuiu no processo de legitimação dos militares, utilizando 

principalmente o jornal ‘O Dia’, que exercia um duplo papel, segundo Marly Motta (1999): o 

de fonte de propaganda das realizações do governo Médici e o de instrumento de combate aos 

“inimigos do regime”. 
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Com o apoio da maioria na Assembleia Legislativa, em 1970, foi eleito governador do 

estado da Guanabara, por via indireta, o único candidato eleito pelo MDB naquele ano. 

Chagas Freitas tinha três objetivos principais em relação ao governo da Guanabara: a reforma 

administrativa, a “ocupação racional de territórios”, que significava a expansão para a Zona 

Oeste, e o desenvolvimento industrial. 

O governador da Guanabara modificou o funcionamento da administração estadual 

com a substituição, em agosto de 1971, da Secretaria de Governo pela Secretaria de 

Planejamento e Coordenação Geral. Suas principais iniciativas foram a urbanização da Ilha do 

Fundão, que possibilitou a inauguração da Cidade Universitária; a criação da Empresa de 

Saneamento da Guanabara, que construiu o interceptor oceânico de Copacabana; a construção 

da Central de Abastecimento Geral do Grande Rio (CEASA), na Avenida Brasil, e de três 

mercados da Companhia Brasileira de Alimentação (COBAL), no Leblon, Humaitá e Méier, a 

criação de uma empresa de economia mista ligada ao incremento do turismo, a Riotur, e a 

liberação de incentivos fiscais aos empreendimentos relacionados com esse setor; e a 

realização de obras de retificação e dragagem do Rio Meriti (DICIONÁRIO HISTÓRICO-

BIOGRÁFICO BRASILEIRO, 2010).  

No plano rodoviário, destacaram-se a conclusão do túnel Frei Caneca-Henrique 

Valadares - nova via de acesso da Tijuca ao Centro, do viaduto da Mangueira, do elevado 

ligando o túnel Santa Bárbara ao viaduto São Sebastião, do elevado Paulo de Frontin -

Avenida Engenheiro Freyssinet, das galerias duplas do túnel Dois Irmãos, o prosseguimento 

das obras da Avenida Norte-Sul e o início da construção do túnel Noel Rosa (DICIONÁRIO 

HISTÓRICO-BIOGRÁFICO BRASILEIRO, 2010). 

Chagas Freitas permaneceu no cargo de governador do estado da Guanabara até o ano 

de 1975 quando houve a fusão com o Estado do Rio de Janeiro. Tomou posse como 

governador do Rio de Janeiro em 1979, após ser eleito indiretamente pela maioria do MDB na 

Assembleia Legislativa. Ainda em 1979, o jornal A Notícia deixou de circular, o que 

estimulou o aumento da circulação de O Dia para trezentos mil exemplares, tornando-se o 

jornal com o maior circulação do país.  

As principais obras de Chagas Freitas enquanto governador do Rio de Janeiro foram a 

duplicação dos sistemas de abastecimento de água do Rio Guandu e a implantação da adutora 

da Baixada Fluminense, o início da construção do gasoduto ligando as bacias petrolíferas de 

Campos à Região Metropolitana, a instalação de 27 mil metros de redes de esgotos, a reforma 

da estação de tratamento da Ilha do Governador e a eliminação dos pontos de lançamento de 

dejetos nas praias do Leblon e da Urca e na Lagoa Rodrigo de Freitas, a construção da 
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Autoestrada Lagoa-Barra e a duplicação da Estrada Grajaú-Jacarepaguá, e o início das 

operações do metrô entre as estações de Botafogo e Tijuca, ligando as zonas Sul, Centro e 

Norte da capital (DICIONÁRIO HISTÓRICO-BIOGRÁFICO BRASILEIRO, 2010). 

Um dos últimos atos de seu governo, em janeiro de 1983, foi a assinatura de um 

decreto congelando recursos e corte de verbas em consequência de cortes no orçamento da 

União determinados pelo presidente da República, general João Figueiredo. Em 15 de março 

do mesmo ano, Chagas Freitas encerra seu mandato como governador do Rio de Janeiro. 

Também em 1983, vendeu o jornal O Dia para o jornalista Ary de Carvalho.  

Chagas Freitas foi casado com dona Zoé Noronha Chagas Freitas e tiveram três filhos. 

Sua esposa foi diretora da Sociedade Pestalozzi do Brasil e fundadora da Escolinha de Arte do 

Brasil e participou ativamente das ações ligadas à área cultural no estado (DICIONÁRIO 

HISTÓRICO-BIOGRÁFICO BRASILEIRO, 2010). 

No dia 30 de setembro de 1991, Chagas Freitas faleceu no Rio de Janeiro. 

 

 

4.2.2 – Fotografia e propaganda na ditadura militar 

 

A Coleção Chagas Freitas é caracterizada pelo grande número de documentos 

iconográficos, somando cerca de 12 mil. Essa significativa quantidade de fotografias 

acumuladas pelo político chamou a atenção durante o período de estágio no AGCRJ, levando-

nos a questionar o porquê de produzir e acumular tantas fotografias. Umas das respostas para 

esse questionamento seria o fato de Chagas Freitas ser proprietário dos jornais O Dia e A 

Notícia, onde os documentos foram produzidos e utilizados nas matérias do noticiário, 

servindo também como propaganda de seu governo. 

No caso das fotografias da Coleção Chagas Freitas, afirmar que elas também serviram 

como propaganda não significa desconsiderá-las como documentos arquivísticos. Sabe-se que 

um documento arquivístico é resultado de uma atividade ou ação. Entretanto, a 

intencionalidade no seu uso ou a apropriação que se faz após sua criação não quer dizer que 

ela não tenha cumprido a função para a qual foi produzida.  

Entende-se que as fotografias dessa Coleção foram produzidas como resultado das 

atribuições de Chagas Freitas enquanto político. Tomando como exemplo, pode-se citar uma 

fotografia pertencente a série ‘Secretaria de Obras’, que retrata a inauguração de uma ponte. 

Esse documento foi criado durante a execução de uma atividade de Chagas Freitas enquanto 

governador. No entanto, o registro também pode ser utilizado como propaganda no intuito de 
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demonstrar ‘seus feitos em prol do povo’. Um documento arquivístico resulta de uma ação, 

porém, após cumprir a função pelo qual foi criado, pode ser usado para outros fins. 

Grande parte das fotografias da Coleção foi utilizada como matéria nos jornais de 

Chagas Freitas. No verso de algumas fotografias havia o recorte de jornal colado com o trecho 

da matéria em que a fotografia foi utilizada.  

Tomando como base os documentos iconográficos acumulados por Chagas Freitas 

enquanto político e dono de dois jornais muito influentes no Rio de Janeiro, será abordada 

neste subcapítulo a ideia de propaganda política durante a ditadura militar, considerando que 

as fotografias possuem um papel importante nesse processo. 

A propaganda, cujo termo “teria se derivado do latim propagare, ou seja, propagar 

uma mensagem; multiplicá-la” (OLIVEIRA, 2014, p. 39), foi um importante meio de difusão 

de ideologias durante a ditadura militar e um pilar na construção do clima de otimismo entre 

os cidadãos brasileiros, gerando o consentimento em relação aos valores difundidos nesse 

período. 

Segundo Carlos Fico (1997), desde 1964, quando tomou o poder, o regime militar teria 

vivido um certo conflito em relação à propaganda. Existiam aqueles que a defendiam, pois 

viam como indispensável cuidar da imagem do governo, porém haviam grupos que 

acreditavam que a propaganda chamaria a atenção para o fato do país viver uma ditadura. 

No entanto, a tese favorável à propaganda acabou vencendo e no ano de 1968 foi 

criada a Assessoria Especial de Relações Públicas (AERP), que funcionava como uma 

agência de propaganda, onde se produziam filmes curta-metragem e programas para rádio e 

TV. 

No intuito de se distanciar das propagandas dos governos fascistas e daquelas 

promovidas pelo Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), durante o Estado Novo, que 

enalteciam e atribuíam alguns valores à figura do presidente, a AERP adotou temas 

educativos e informativos, que enaltecessem o país, o povo e sentimentos nobres.  

A estratégia da AERP era não transparecer que estavam fazendo propaganda, e fazê-la 

de forma ‘despolitizada’, utilizando como recurso a reiteração da importância de sentimentos 

“superiores”, “dignos”, “nobres”, como o amor, por exemplo.  

 

“[...] descaracterizar a propaganda oficial, fazê-la parecer originada da sociedade, 

não do governo. [...] a ‘comunicação social’ do governo tentava ‘levar uma palavra 

de concórdia’, de amor; os críticos do governo estavam a serviço da discórdia e do 

desamor – espalhavam tristeza” (FICO, 1997, p. 124). 
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Fonte: https://megaarquivo.wordpress.com 

O presidente Emílio Garrastazu Médici afirmou que “o amor à pátria é o silencioso 

ofício de todo homem de bem”. Pregar a união de todos, a paz e o amor à pátria era um dos 

apelos realizados na propaganda militar. 

Algumas propagandas do período apresentavam conteúdos educativos, pois segundo a 

visão dos militares, havia a necessidade de educar a população. Nesse sentido, Carlos Fico 

(1997) ironiza esse ‘esforço tão nobre dos militares’. 

 

Ora, os “governos da Revolução” estavam fazendo sua parte, promoviam o 

desenvolvimento econômico, mas, constrangidos, supunham que o povo ainda era 

rude, despreparado. Que fazer senão educá-lo? Esta é uma clara atitude política: a 

visão do povo como alvo de um projeto pedagógico indispensável à boa gerência 

dos negócios públicos que, de outro modo, não encontrariam boa utilização. Do que 

adianta, por exemplo, viver numa grande cidade, com os benefícios que o 

desenvolvimento econômico proporciona em termos de infra-estrutura urbana, se a 

população não sabe se comportar adequadamente nesse espaço, que, afinal, requer 

certas regras de civilidade? (FICO, 1997, p. 133). 

 

 

Seguindo essa lógica, foram produzidos filmes para ensinar ao povo a necessidade de 

vacinar as crianças, evitar o desperdício de água, de papel, de combustível, de energia. 

Também foram criadas campanhas sobre segurança no trânsito, regras de civilidade urbana.  

Em 1972 foi criado o personagem ‘Sujismundo’ (figura 11), o protagonista da 

campanha “Povo desenvolvido é povo limpo”, uma campanha sobre limpeza urbana. 

Sujismundo era apresentado nos desenhos animados como “um cidadão simpático, mas 

relaxado no que diz respeito à limpeza pessoal e, sobretudo, pública. Jogava papel no chão, 

poluía os ambientes – era um transtorno. Não agia de má-fé, mas por desorientação” (FICO, 

1997, p. 135). Essa campanha foi uma das que mais fizeram sucesso no período. 

 

FIGURA 11: SUJISMUNDO 
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Fonte: http://esportes.r7.com 

FIGURA 12: PRESIDENTE MÉDICI COMEMORANDO A VITÓRIA DO 

BRASIL NA COPA DO MUNDO DE 1970 

Diferente do que muitos acreditam, o regime militar não utilizou somente a repressão 

política como formas de legitimação do poder. A utilização da ideologia através da 

propaganda também foi muito importante nesse período. No entanto, deve-se entender que, 

como argumenta Oliveira (2014), a propaganda não foi instituída como reação às 

mobilizações contra o regime à fim de neutralizá-las ou combatê-las, e sim, como um 

mecanismo criado no intuito de controlar e difundir uma ‘boa’ imagem do governo. 

A propaganda no regime militar brasileiro fundamentou-se na construção de uma 

visão otimista sobre o país, tendo como espelho, principalmente, a fase considerada como 

‘milagre econômico’ e a conquista da Copa do Mundo de 1970 (figura 12). Esses episódios 

contribuíram para “[...] confirmação do destino de grandeza do país, que necessitava a 

propaganda política militar” (FICO, 1997, p. 137).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slogans como “Ninguém mais segura este país” (figura 13), “Este é um país que vai 

para frente” (figura 14) reafirmavam a visão otimista do povo em relação ao país. O 

“otimismo era a idéia-força de todas as campanhas [...]. Elas sempre visavam a ‘reforçar os 

laços da coesão e do patriotismo’ por meio desse sentimento” (FICO, 1997, p. 138). 
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Fonte: http://blogdocrato.blogspot.com 

FIGURA 13: SLOGAN UTILIZADO PELA DITADURA 

APÓS A VITÓRIA DA SELEÇÃO BRASILEIRA NA 

COPA DE 1970 

FIGURA 14: SLOGAN UTILIZADO PELA DITADURA 

Fonte: https://www.researchgate.net 
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No Brasil, até a metade do século XX, o que dominava na propaganda era a palavra e/ 

ou texto escrito, pois o convencimento estaria ligado à capacidade argumentativa. O uso da 

imagem como fonte sempre foi muito questionado. Na propaganda, a imagem era utilizada 

apenas para exemplificar, era coadjuvante, um complemento para o texto escrito. 

Porém, na década de 1950 a imagem passou a ganhar mais destaque. Segundo Oliveira 

(2014, p. 45), esse fenômeno pode ser visto nos modelos de propaganda da AERP, onde 

houve “a retirada de longos textos para uma melhor utilização de imagens”.  

O uso da imagem foi indispensável para demonstrar o ‘progresso’ do país e os 

esforços dos militares em ‘favor’ da nação. A imagem aproxima as pessoas do real, do 

concreto, contribuindo assim para o convencimento, possui um apelo mais imediato. Não se 

pode esquecer do alto índice de analfabetismo na época. 

A fotografia, - que é uma imagem registrada em uma superfície -, faz parte do 

cotidiano das pessoas e é capaz de chegar e ser compreendida por todos, independentemente 

do grupo social em que a pessoa está inserida. Tais características tornam as fotografias 

importantes politicamente. 

 

A importância da imagem em contextos políticos de determinadas culturas é 

percebida como modo de informar, infligir e legitimar e que pode, ao mesmo tempo, 

ser utilizada para retificar e deslegitimar o que já foi dito (OLIVEIRA, 2014, p. 44). 

 

 

A imagem reproduzida na fotografia é uma forma eficaz comunicação entre o governo 

e o povo. Através dela um político pode demonstrar as realizações de seu governo, bem como 

conquistar o apoio popular. 

Como já foi mencionado anteriormente, Chagas Freitas não se destacava como um 

bom orador, não era um político que mobilizava a população com seu discurso, porém, tinha 

suas habilidades com negociação. Após sua primeira derrota nas urnas, adotou uma estratégia 

crucial que mudaria sua trajetória política, a compra do jornal A Notícia e criação do jornal O 

Dia, conforme exposto anteriormente. 

As fotografias da Coleção Chagas Freitas foram produzidas pelos fotógrafos dos seus 

jornais e muitas delas estavam presentes nas matérias dos noticiários. São diversas as 

fotografias que demonstram os feitos de Chagas enquanto político, principalmente as obras 

realizadas durante seus mandatos. Conforme mostra as figuras 15, 16, 17 e 18. 
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Fonte: AGCRJ, 2018 

http://wpro.rio.rj.gov.br/arquivovirtual/web/ 

 

 

 

 

FIGURA 15: CHAGAS FREITAS INAUGURA PASSARELA NA AVENIDA BRASIL 

FIGURA 16: CHAGAS FREITAS INAUGURA PONTE SOBRE O RIO PAVUNA 

Fonte: AGCRJ, 2018 

http://wpro.rio.rj.gov.br/arquivovirtual/web/ 
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FIGURA 17: CHAGAS FREITAS NA INAUGURAÇÃO DA 

PONTE COSTA E SILVA (RIO-NITERÓI) 

Fonte: AGCRJ, 2018 

http://wpro.rio.rj.gov.br/arquivovirtual/web/ 

Fonte: AGCRJ, 2018 

http://wpro.rio.rj.gov.br/arquivovirtual/web/ 

FIGURA 18: CHAGAS FREITAS NA INAUGURAÇÃO DO CENTRO 

INTERESCOLAR MIÉCIMO DA SILVA, EM CAMPO GRANDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outra estratégia política utilizada para conquistar o apoio dos eleitores é o apelo 

religioso, que ainda pode ser observado nos dias atuais. Se tornou algo corriqueiro um político 
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FIGURA 19: CHAGAS FREITAS NA ASSEMBLEIA DE DEUS EM 

MADUREIRA 

Fonte: AGCRJ, 2018 

http://wpro.rio.rj.gov.br/arquivovirtual/web/ 

Fonte: ACGRJ, 2018 

http://wpro.rio.rj.gov.br/arquivovirtual/web/ 

 

FIGURA 20: CHAGAS FREITAS PARTICIPA DA FESTA DO 

PRETO VELHO EM INHOAÍBA 

buscar apoio com líderes religiosos para conquistar os votos dos fiéis. Chagas Freitas não era 

diferente, o político visitou reuniões de diversas religiões e os fotógrafos de seus jornais 

registraram essas visitas. Conforme mostra as figuras 19, 20, 21 e 22. 
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FIGURA 22: CHAGAS FREITAS NA IGREJA METROPOLITANA 

FIGURA 21: CHAGAS FREITAS VISITA A SOCIEDADE HEBRAICA 

Fonte: AGCRJ, 2018 

http://wpro.rio.rj.gov.br/arquivovirtual/web/ 

 

 

Fonte: ACGRJ, 2018 http://wpro.rio.rj.gov.br/arquivovirtual/web/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chagas Freitas, utilizando-se da máquina jornalística de sua propriedade e do aparato 

estatal, controlava o processo de filiação ao MDB na Guanabara, assim como as relações 

políticas com os eleitores por meio de políticas clientelistas. Com os meios de comunicação 

passando por um processo de censura durante o período da ditadura, a propaganda eleitoral 
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era um “bem precioso”. Quem tinha o domínio “desse bem teria certamente o controle do 

partido e a fidelidade dos eleitos” (MOTTA, 1999, p. 129). 

A aproximação de Chagas Freitas com a população era um fator importante, pois 

apesar das eleições no período do regime militar serem indiretas, conquistar a aprovação do 

povo e o diálogo com a classe trabalhadora colaboraria para a manutenção de um governo 

‘tranquilo’, evitando a ocorrência de manifestações, greves e trazendo confiança no líder. 

Conforme apresentado nas figuras 23, 24, 25 e 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 24: CHAGAS FREITAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS 

CRIANÇAS NO MUSEU DO PRIMEIRO REINADO EM SÃO CRISTÓVÃO 

FIGURA 23: CHAGAS FREITAS VISITA ESCOLA ONDE ESTUDOU 

Fonte: AGCRJ, 2018 http://wpro.rio.rj.gov.br/arquivovirtual/web/ 

 

Fonte: AGCRJ, 2018 http://wpro.rio.rj.gov.br/arquivovirtual/web/ 
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FIGURA 25: GOVERNADOR ALMOÇA COM GARIS NO 

PALÁCIO GUANABARA 

FIGURA 26: CHAGAS FREITAS PARTICIPA DE HOMENAGEM ÀS 

PROFESSORAS DA ESCOLA DE SERVIDORES PÚBLICOS DO 

ESTADO DA GUANABARA 

Fonte: AGCRJ, 2018 

http://wpro.rio.rj.gov.br/arquivovirtual/web/ 

 

Fonte: AGCRJ, 2018 

http://wpro.rio.rj.gov.br/arquivovirtual/web/ 
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A propaganda foi uma peça fundamental na manutenção do governo militar no Brasil 

e a fotografia contribuiu para a eficácia desse processo, pois aproxima do real e alcança todos 

os níveis sociais. Houve por parte da população a aceitação dos discursos e ideais contidos 

nas propagandas, fazendo com que existisse um clima de otimismo e confiança de que os 

militares estavam fazendo o melhor para a nação. 

Apesar do Brasil passar por anos turbulentos durante a período do regime militar, onde 

muitos sofreram repressões, censura, inflação, crise, entre outros problemas, a propaganda 

contribuía para que o povo tivesse uma visão otimista em relação ao país, acreditando estar no 

caminho certo rumo ao ‘progresso’, e que deveriam, em conjunto com o governo militar, 

contribuir para um país melhor. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A fotografia, que é definida como uma imagem produzida pela ação da luz sobre 

película coberta por emulsão fotossensível, revelada e fixada por meio de reagentes químicos, 

pode ser utilizada de inúmeras formas e possuir diversas características.  

Dentre as várias ‘faces’ da fotografia, foram abordadas três delas. Na primeira, sua 

utilização como fonte histórica, a segunda enquanto documento arquivístico e a terceira como 

propaganda política. Ao longo da pesquisa, entendemos que com o passar dos anos, as 

fotografias se consolidaram enquanto documento e fonte histórica. Sua importância como 

propagada política é reconhecida, por outro lado, seu estatuto como documento de arquivo 

ainda é questionado ou desconsiderado. 

O fato do conteúdo apresentado na fotografia não ser expresso através dos mesmos 

elementos que constituem os documentos textuais, somado à falta de uma origem 

administrativa e a questão da fragilidade do seu suporte são alguns dos fatores que 

influenciam na ausência da aplicação de um tratamento arquivístico adequado aos 

documentos fotográficos. Neste sentido, as fotografias são tratadas de forma individualizada, 

valorizando o conteúdo da imagem e não o seu contexto, utilizando métodos e regras 

estabelecidos por outras disciplinas, como a Biblioteconomia e a História. 

Receber um tratamento diferente dos documentos textuais, segundo a necessidade de 

seu suporte não é um problema, e sim, algo necessário. A questão está na perda das relações 

orgânicas que ocorrem quando o documento é separado dos demais. Se o documento tiver que 

ser separado por conta do acondicionamento, ele precisa de remissivas que indiquem sua 

relação com os outros documentos que compõe o acervo. 

O contexto de produção é fundamental para a organização do documento arquivístico, 

pois somente através da recomposição deste é possível manter a organicidade e identificar o 

inter-relacionamento entre as atividades do titular do acervo e os documentos produzidos e/ou 

acumulados pelo mesmo. 

Para que um documento seja considerado arquivístico não depende do suporte, sendo 

assim, uma fotografia deve ser considerada um documento arquivístico quando for prova de 

alguma ação, resultado da atividade que lhe deu origem. Nesse sentido, por mais que seja 

difícil manter a organicidade ou resgatar o contexto de produção de um documento 

iconográfico, os arquivistas não podem abrir mão desse trabalho.  
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Na organização do arquivo de Chagas Freitas podemos reconhecer o cuidado em 

seguir os princípios arquivísticos. Houve a preocupação em realizar as descrições até o último 

nível, o item documental, para que o usuário possa ter um conhecimento amplo da 

documentação, entretanto a questão da recuperação de informações e documentos parece ter 

deixado um pouco a desejar. 

As descrições do acervo foram adicionadas à base de dados do AGCRJ, onde qualquer 

pessoa pode acessar e visualizar as fotografias digitalizadas. Porém, existe um problema na 

recuperação devido à falta de controle terminológico, o que impede o usuário de recuperar 

alguns documentos quando utiliza um ponto de acesso diferente daquele que foi atribuído no 

momento da descrição. 

Ainda que o arquivista realize seu trabalho de forma coerente, preocupando-se em 

organizar o acervo e descrevê-lo conforme a teoria arquivística, o documento pode não ser 

recuperado, pois a organização física não é suficiente para garantir a recuperação. Deste 

modo, o que ajudaria na resolução desse problema seria a utilização de vocabulário 

controlado, uma vez que contribui para uma consistência na recuperação dos documentos e da 

informação. 

Outro ponto importante é a questão da propaganda política, que foi uma peça 

fundamental na manutenção do governo militar no Brasil e a fotografia contribuiu para a 

eficácia desse processo, pois traz uma aproximação com o real e alcança todos os níveis 

sociais. 

Concluímos esse trabalho compreendendo que a fotografia, seja por seu valor como 

testemunho e fonte histórica, propaganda política ou como prova das atividades de uma 

pessoa ou instituição, é um documento imprescindível para a sociedade. E assim, os 

profissionais responsáveis pela organização e o acesso aos documentos e as informações neles 

contidas, devem dar mais atenção aos documentos iconográficos, não só no que diz respeito 

ao acondicionamento e sim, para a questão da organização e recuperação.  
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