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RESUMO 

 

 

Este trabalho se baseia na fotografia como fonte de informação por propiciar o 

registro dos mais variados momentos. A partir do levantamento realizado na literatura da área 

Arquivística sobre fotografia como documento arquivístico, procura-se evidenciar neste 

trabalho a importância da fotografia como fonte complementar de documentos textuais, para 

melhor entendimento da história, observando os princípios arquivísticos. Para isso, foi usada 

como metodologia a análise da literatura da área sobre o tema abordado e observando a 

importância das normas, especificamente da NOBRADE, para que haja a troca de 

informações e para a organização e conservação do acervo. 

 

 

 

Palavras chave: Fotografia. Arquivo e fotografia. Arquivo fotográfico. NOBRADE. 
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ABSTRACT 

 

 

This work is based on photography as a source information, for providing the 

record of various moments. From the survey conducted in the literature of archival area of 

photography as archival document seeks to highlight this work the importance of photography 

as a complementary source of textual documents, to better understand the story, watching the 

archival principles. For it was used as a methodology to analyze the area of literature about 

the topic and noting the importance of the rules, in especial NOBRADE, so that there is the 

exchange of information and the organization and the conservation of the collection. 

 

 

 

Key words: Photography. Archive and photo. Photographic archive. NOBRADE. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho se reporta a uma exposição organizada de ideias de grandes autores 

em torno da fotografia como documento de arquivo. Para isto, faz-se necessário definir o que 

é documento, documento arquivístico e fotografia como documento arquivístico. 

Primeiro, segundo Bellotto (2006), documento é qualquer elemento gráfico, 

iconográfico, plástico ou fônico pelo qual o homem se expressa, tudo que é produzido pela 

atividade humana. E, acrescenta que, documentos de arquivo, são documentos produzidos por 

uma entidade pública ou privada, ou por uma família ou pessoa, no transcurso das funções 

que justificam sua existência como tal, por motivos funcionais, administrativos ou legais, 

como prova ou testemunho de uma ação ou função. 

Como pode-se perceber neste breve introdutório existem vários conceitos para 

alguns termos que serão abordados, o que torna o estudo mais enriquecido pelas visões 

apresentadas. Quanto ao conceito de arquivos, foram selecionados dois autores, a saber: 

Souza (2014, p.l12) menciona que: 

 

Arquivos são repositórios da memória coletiva e também de memórias 

individuais (como por exemplo, de pesquisadores e técnicos 

responsáveis pela  organização dos arquivos) e institucionais, 

selecionadas para integrar uma dada concepção de memória coletiva. 

Acervos documentais são resultado de escolhas e seleções conscientes 

de testemunhos, documentos, versões e visões específicas do passado. 

 

E, Paes (1997) afirma, “arquivo é o conjunto de documentos oficialmente 

produzidos e recebidos por um governo, organização ou firma, no decorrer de suas atividades. 

Arquivados e conservados por si e seus sucessores para efeitos futuros”. E complementa que: 

 

arquivo especial é aquele que tem sob sua guarda, documentos de 

formas físicas diversas como fotografias, discos, fitas, clichês, 

microformas, slides disquetes, CD-ROM,... e que por esta razão 

merecem tratamento especial não apenas no que se refere ao 

armazenamento, como também ao registro, acondicionamento, 

controle, conservação, etc.   
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A fotografia pode ser usada como uma significativa fonte de documentação 

histórica e cultural, e tem suma importância dentro de um ambiente de arquivo quanto a sua 

forma de arranjo, a sua preservação e conservação, respeitando sempre os princípios 

arquivísticos. Ao tratar de princípios arquivísticos, Paes (1996) aborda que o arquivista 

obedecerá à proveniência dos arquivos, “respect des fonds”, princípio básico da arquivologia, 

segundo o qual devem ser mantidos reunidos, num mesmo fundo, todos os documentos 

provenientes de uma mesma fonte geradora de arquivo, não devendo ser misturados com os 

documentos de outra entidade. 

A fotografia é um registro da realidade validando o que foi fotografado, sendo 

assim, um exemplo de um documento fidedigno, autêntico, uma fonte de informação e um 

instrumento de comunicação, usado como forma de preservação da memória. A fotografia 

deve ser entendida como um documento pertencente a um conjunto maior, já que sua 

capacidade ilustrativa enquanto documento fotográfico foi muito explorada, em diferentes 

segmentos. E vem, surpreendentemente, penetrando de maneira ímpar nos Museus de Arte, 

Museus de História e nos arquivos. 

A Arquivologia (ou arquivística) é citada por Costa (2010), como um campo 

científico preocupado com um dos produtos mais naturais do homem, os documentos (nos 

mais diversos suportes ou mídias, do tradicional papel ao meio eletrônico: recortes, folhetos, 

catálogos, documentos oficiais, correspondências, mapas, áudios, imagens, etc), tudo como 

objeto de estudo, a informação aí inscrita, denominada documental ou arquivística e 

implicada no próprio desenvolvimento humano. 

A informação é um instrumento modificador, a sociedade atualmente tem muita 

informação, capaz de transformar o seu conhecimento e agregar valor às suas necessidades, 

porém esse excesso de informação não quer dizer qualidade de informação tampouco em 

saber como usá-la.  

Esta é considerada a Era da Informação, surgindo pessoas capacitadas a organizar 

e tratar a informação, “os arquivistas.” 

As redes de comunicações são muito importantes. As pessoas agora tem que se 

alfabetizar em informação, ou seja, em tecnologia. O objetivo é conectar tudo a todos pela 

rede. Porém, é necessário que a sociedade se adapte as novas tecnologias. A informação na 

atualidade se propaga pela rede numa velocidade espantosa, com isso, a sociedade tem que ter 

uma cultura informacional adequada. 

Muito mais que ser alfabetizada, ou melhor info-alfabetizada, a sociedade tem que 
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aprender a usar a informação para solucionar problemas. As pessoas tem que adquirir a 

capacidade de encontrar, avaliar e usar a informação em seu proveito. O cidadão comum não 

está preparado intelectualmente para compreender e usar as ferramentas das novas 

tecnologias. 

A velocidade com que as tecnologias avançam, é muito maior que a velocidade de 

aprendizagem, fato fundamental para o desenvolvimento das habilidades em informação. Por 

isso, o gestor da informação deve ser visionário e ser um facilitador da capacitação e uso dos 

recursos de informação. 

O arquivista é um facilitador de informação, um custodiador dos documentos, 

tornando-os acessíveis e tem a obrigação de salvaguardar o interesse público. Isto contribui 

para que acervos fotográficos sejam explorados de forma significativa tanto pela instituição, 

atraindo usuários para realizarem visitas em suas dependências quanto para serem auxiliares 

na complementação de informações dos pesquisadores. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Justifica-se este trabalho pela importância que a fotografia tem como reprodução 

da memória existente. 

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 registro. (LACERDA, 2012) 

Assim, a imagem contribui para o entendimento de como a fotografia se torna um 

documento funcional a ser inserido num contexto específico. Desta forma, o documento 

fotográfico usado como documento arquivístico ainda é uma área pouco estudada, justificada 

devido a sua alta complexidade de descrição, a diversidade de linguagens e decisões 

metodológicas diferenciadas.  

Segundo Costa (2010), a arquivística adequada às necessidades individuais deverá 

dar conta no plano prático e teórico dos problemas do presente. Ela precisa ser interdisciplinar 

não no discurso, mas sim na prática e na teoria. Necessita ser internacional para atender os 
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ditames da globalização, da consequente troca de informações entre governos e sociedades em 

escala planetária. Não pode ser burocrática e formalista, sem resolver problemas concretos, 

fazendo de conta que tudo está pronto, que nada há a pesquisar e a resolver. Não pode ser 

espontaneísta, resolvendo caso a caso, sem qualquer metodologia de suporte. Não deve 

ignorar a pesquisa e ser fechada a qualquer contribuição das demais disciplinas do 

conhecimento humano. Deve ser mais do que a expressão de um país ou região determinada, 

sendo algo que tenha universalidade. 

  

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é apresentar os elementos necessários para auxiliar 

as tomadas de decisões relativas as fotografias nos arquivos, principalmente em relação à 

importância da fotografia como documento histórico. 

 

1.2.2 Objetivo Específico 

 

E por objetivo específico conscientizar a comunidade científica da importância da 

fotografia como fonte complementar de documentos textuais para melhor entendimento da 

história, observando os princípios arquivísticos. 

 

A existência do arquivo justifica-se pelo seu sentido patrimonial e 

testemunhal. A preservação dos conjuntos orgânicos de informações 

serve como forma de transmissão cultural, visando à reconstituição da 

identidade de um grupo social e como forma de assegurar aos 

pesquisadores os testemunhos de cada geração. O pesquisador não 

analisa o documento pelo documento; antes, utiliza-o como ponte para 

o passado, através de um processo decisivo pelo qual se cumpre o 

essencial da elaboração do conhecimento histórico. (BELLOTTO, 

2004). 
 

1.3 METODOLOGIA 

 

A realização deste estudo foi feita através da análise de artigos científicos, teses, 

disponibilizados na internet, revistas científicas e livros de autores consagrados com o intuito 

de compreender melhor a importância da fotografia como documento histórico, pretendendo 
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contribuir para o aprofundamento da temática, despertando discussões e dando mais 

visibilidade ao tema, assim estimulando os pesquisadores da área. 

 

1.4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Desde sua criação, a fotografia trouxe um novo contexto dentro da questão 

arquivística, por se tratar de um suporte que mantém registrado um fato, um momento que foi 

reproduzido e que pode ser visto uma ou diversas vezes. Nem sempre foi assim, pois como 

documento arquivístico a fotografia só passou a ser valorizada a partir de necessidades que 

surgiam para comprovação de alguma situação.  

Dependendo do ângulo e da visão de quem a retrata, são demarcados em suportes 

diferenciados, momentos individuais, em família, inéditos, fantásticos, felizes, tristes, de 

acontecimentos normais ou extraordinários, ela se torna essencial como comprovação de 

inúmeros registros que se não estivessem em algum suporte não poderiam ser vistos 

novamente.  

Assim, a fotografia pode ser histórica, jornalística, familiar, publicitária, etc., pois 

sua utilização é variada. Dessa forma, são utilizados alguns conceitos para esse embasamento 

teórico ao tema em questão. 

A razão pela qual as fotografias compõem tão numerosamente os arquivos, 

sobretudo os pessoais, provavelmente possa ser explicada também pelo fato de com o passar 

dos anos, as pessoas terem percebido que as fotografias poderiam perpetuar o registro de sua 

existência, além de poder, através delas, “conhecer lugares nunca antes visitados e detalhes 

nunca vistos antes” (AMARAL, 2009 apud MOMESSO, 2014).  

A história da fotografia confunde-se com as diferentes abordagens que, em 

diversos momentos do pensamento ocidental, aplicou-se à imagem fotográfica. A ideia de que 

o que está impresso na fotografia é a realidade pura e simples já foi criticada por diferentes 

campos do conhecimento, desde a teoria da percepção até a semiologia pós-estruturalista. A 

própria crítica à essência mimética da imagem fotográfica já envolve um exercício de 

interpretação dessa imagem, datado e, por conseguinte, historicamente determinado. 

(MAUAD, 2005)  

No próximo capítulo consolida-se embrionariamente a fotografia e os arquivos, 

tendo em vista o objeto deste trabalho. 
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2 CRONOLOGIA DA FOTOGRAFIA 

 

A fotografia surgiu em meados do século XIX, na Europa. Ela tem sido descrita 

como um material iconográfico que surgiu como uma maneira de documentar situações, 

momentos, formas de registrar a memória, e constatar como esta evoluiu muito com o passar 

dos tempos. 

A fotografia surgiu de processos físicos e químicos.  A palavra fotografia vem do 

grego photos, “luz”, e graphos, “gravação”, sendo um processo técnico e químico pelo qual se 

obtém o registro de uma imagem mediante a ação da luz sobre uma superfície (chapa, filme 

ou papel) revestida de uma camada de sais de prata, que são sensíveis à luz. 

Joseph-Nicéphore Niepce obteve, em 1817, imagens com cloreto de prata sobre 

papel. Em 1822, ele fixou uma imagem pouco contrastada sobre uma placa metálica: as partes 

claras em betume-da-judeia (insolúvel sob a ação da luz) e as sombras na base metálica. 

Quatro anos depois, Niepce produziu a primeira fotografia conseguida no mundo, tirada da 

janela de sua casa e preservada até hoje.  

Novas descobertas foram surgindo o que possibilitou a introdução de processos e 

avanços tecnológicos, algumas técnicas mostraram-se tão eficazes que vale a pena descrevê-

las cronologicamente. 

Entre 1839-1865 surge o daguerreótipo, no qual usava-se a placa de cobre como 

suporte e, em uma fina camada de prata, formava-se a imagem bem definida, revelada com 

vapores de mercúrio. O daguerreótipo dava origem a um objeto único, não possibilitando a 

produção de mais cópias. (Projeto Como Fazer 4 - Como Tratar Coleções de Fotografias, 

2002, p.20). 

A partir do exposto, são inseridas algumas imagens como exemplos de utilização 

das diferentes técnicas utilizadas para a confecção da fotografias, como podem ser observadas 

na próxima página com a intenção de ilustrar o referido estudo. 
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 Daguerreótipo sem montagem. Superfície 

reflexiva 

 

O ambrótipo entre 1854 e 1870 tem como suporte a placa de vidro e como 

emulsão o colódio. A imagem formada é negativa e transformada em positiva ao se colocar 

um anteparo preto por trás da placa de vidro. (ibidem, p.20). 

 

 Ambrótipo montado em estojo 
 

 

O processo ferrótipo entre 1856 e 1890 a imagem era formada em colódio e sais 

de prata, como o ambrótipo, porém, o suporte era uma fina chapa de metal pintada de preto e 
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envernizada, gerando uma imagem positiva. (ibid, p.21). 

 

 Montagens mais simples que as do daguerreótipo. Pontos de 
oxidação da placa de ferro podem aparecer sobre a imagem ou sobre a montagem. Cor bege leitosa, não reflexiva 
 

 

O negativo de chapa de vidro em gelatina de 1871 até os dias de hoje tem como 

emulsão a gelatina e sais de prata. Entrou no mercado para substituir, definitivamente, o 

negativo de placa de vidro em colódio úmido, porque, sendo utilizado de forma seca, isto é, 

não imediatamente após a sua confecção, dava ao fotógrafo mais agilidade e rapidez. Marcou 

a transição para a era da fotografia, em que a gelatina se transforma no veículo de sustentação 

dos cristais de prata e passa para uma escala de confecção industrial. Esse tipo de emulsão foi 

usado inicialmente para fazer negativos de vidro, passando depois a ser empregado na 

fabricação de papéis fotográficos e filmes flexíveis. (ibid, p.22). 
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 Colódio por impressão direta nos formatos. 
Cartão boudoir e cartão cabinet. 

 

 

 

Depois vieram as fotografias em papéis sem revestimentos, fotografias impressas, 

fotografias feitas com solução de goma pigmentada (goma bi cromada) em contato direto com 

negativo e a fotografia a carvão e ainda as fotografias em papéis com revestimento de barita. 

 No detalhe - A abrasão do ligante – colódio-expõe a camada de 
barita, o que não acontece nas cópias em gelatina por impressão direta. Essa deterioração auxilia na identificação. 
 
 

 

Os métodos e as máquinas foram sendo modernizados e surgiu nos dias atuais a 
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máquina digital, onde se fotografa o que se quer, e quantas vezes desejar, sem a necessidade 

de revelação. 

A imagem fotográfica foi sendo objeto de coleção de muitos e do mesmo modo do 

documento textual também é objeto de interesse de arquivos e centros de documentação. 

Segundo Paes (1997, p.29) documentos iconográficos são “documentos em 

suportes sintéticos, em papel emulsionado ou não, contendo imagens estáticas (fotografias, 

desenhos, dispositivos, gravuras)”. 

Para Bellotto (2006, p.35) “documento é qualquer elemento gráfico, iconográfico, 

plástico, ou fônico pelo qual o homem se expressa”. 

Segundo Mauad (1996, p.5)  

 

Desde a sua descoberta até os dias de hoje a fotografia vem 

acompanhando o mundo contemporâneo, registrando sua história 

numa linguagem de imagens. Uma 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.  

 

Como qualquer outro documento de arquivo que tem seu valor histórico avaliado, 

assim acontece com as fotografias. Não só tem seu valor histórico avaliado, como o valor 

informacional das imagens também o é. Sendo necessária a ordenação e a organização de 

instrumentos de pesquisa que objetive auxiliar e direcionar o usuário do arquivo fotográfico. 

Com o passar dos anos a fotografia evoluiu muito, desde a sua invenção e vem 

evoluindo cada dia mais, sendo um importante registro fidedigno da realidade e da memória.  

As fotografias podem ser usadas como fontes históricas, guardam lembranças ou 

testemunhos, fornecem provas, são informações ou instrumentos de comunicação. 
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3 ACERVOS FOTOGRAFICOS 

 

Este capítulo descreve como a fotografia se caracterizou como um documento 

arquivístico fotográfico.  

Os arquivos são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos no decorrer 

das atividades de qualquer pessoa física ou jurídica independentemente do suporte em que se 

encontram. Para que o arquivo cumpra sua finalidade deve desenvolver suas funções 

fundamentadas em teorias e metodologias próprias. Estas, por sua vez, devem estar baseadas 

nos princípios arquivísticos que “constituem o marco principal da diferença entre a 

arquivística e as outras ‘ciências’ documentárias” (BELLOTTO, 2002, p. 20 apud 

MARTINEZ, p. 15).  

A fotografia antes era separada do documento textual, ficando dispersa no acervo, 

ficando fora de contexto. A partir da seleção dos principais manuais de ordem prática, de 

cadernos técnicos, bem como da NOBRADE (Norma Brasileira de Descrição Arquivística), 

percebe-se que a fotografia se integrou ao arquivo, sendo considerada documento arquivístico. 

Segundo Lacerda (2009) 

Na maioria desses ambientes predomina a regra metodológica de 

separar os documentos iconográficos do restante do cervo do qual 

fazem parte, para fins de tratamento técnico específico. Essa regra, 

que tem justificativa a aplicação de procedimentos de conservação 

diferenciados, estende-se à própria organização do material 

iconográfico, que recebe arranjo e descrição distintos dos aplicados ao 

restante do arquivo, ocasionando uma perda dos significados daquelas 

imagens no contexto da produção arquivística do conjunto. 

 

Dentro desta ótica, não separar o documento textual do documento fotográfico 

como se fossem simples obras artísticas, para que não se perca o caráter de organicidade. 

Entendendo-se por organicidade a capacidade de relação natural entre os documentos e as 

atividades da entidade produtora como mantenedora da ordem em que os documentos vieram. 

As imagens estão ligadas, conectadas ao restante do acervo para o entendimento 

do contexto de produção.  

Lacerda (2009) ressalta em seu artigo que “documentos fotográficos ainda são 

vistos como “especiais,” tanto na área arquivística, quanto na dos estudos históricos que se 

servem dela como fonte ou objeto, apontando a natureza probatória da fotografia.”. 
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Um arquivo é considerado especial julgado pela sua forma física e pelo seu 

tratamento quanto ao armazenamento e conservação que possuem exigência de cuidados 

especiais. 

Enquanto o Manual do Arquivistas Holandeses, datado de 1898, não menciona a 

fotografia como documento, talvez pelo fato da fotografia ainda não ser muito difundida 

como material iconográfico na ocasião de sua produção. A partir da década de 1970 a 

fotografia começou a ser inserida nos arquivos, aos poucos como peças integrantes de 

coleções ou fundos. 

A fotografia vem sendo difundida pelos seus usos e funções sociais. Segundo 

Heredia (1993), não há fotografia que não seja um magnífico documento, elas deixam de ser 

uma mera ilustração e passam a ser fonte de decisão para a história.  Ao tratar a fotografia 

como documento, estamos diante de múltiplas considerações, e sobre essas mesmas 

considerações, temos a oportunidade de destrinchar grande variedade de observações. A sua 

localização dentro dos novos documentos, sua natureza, sua origem, sua produção, os 

problemas de terminologias, a sua forma de agrupamento, as características da informação 

que transmitem o tratamento que exige uma dupla função de classificação e análise, a escolha 

de um depósito e a determinação de sua responsabilidade e de sua recuperação, além do 

reconhecimento de seu serviço complementar de documento textual fazem da fotografia um 

documento singular. 

As imagens foram sendo colecionadas ao longo do tempo, tornando-se tema de 

coleções, para os mais diferentes fins: jornalísticos, históricos, pessoais, ... dando um 

crescimento ao volume documental fotográfico. As fotografias das mais variadas origens; 

artísticas, documental (científica ou de imprensa) ou privada, o que importa para comunidade 

científica é o registro do fato, o conteúdo do documento e seu real significado. 

Portanto, a fotografia é considerada como documento de arquivo, quando 

documenta uma ação, tornando-se o registro dessa ação, provação ou testemunhos de fatos. 

Por outro lado, os arquivos que são formados por fotografias são aqueles que as tem 

integradas junto com as coleções devido seu vínculo arquivístico, fundos de arquivos, 

correspondências e arquivos pessoais. 

Lacerda (2009) diz que na maioria desses ambientes predomina a regra 

metodológica de separar os documentos iconográficos do restante do acervo do qual fazem 

parte, para fins de tratamento técnico específico. Essa regra, que tem justificativa a aplicação 

de procedimentos de conservação diferenciados, estende-se à própria organização do material 
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iconográfico, que recebe arranjo e descrição distintos dos aplicados ao restante do arquivo, 

ocasionando uma perda dos significados daquelas imagens no contexto da produção 

arquivística do conjunto. 

 

Bellotto (2006, p.35), define bem o que vem a ser um documento:  

é qualquer elemento gráfico, iconográfico, plástico ou fônico pelo 

qual o homem se expressa. É o livro, o artigo de revista ou jornal, o 

relatório, o processo, o dossiê, a carta, a legislação, a estampa, a tela, a 

escultura, a fotografia, o filme, o disco, a fita magnética, o objeto 

utilitário etc., enfim, tudo o que seja produzido, por motivos 

funcionais, jurídicos, científicos, técnicos, culturais ou artísticos, pela 

atividade humana. 

 

A autora supracitada (p.37) acrescenta que “o documento de arquivo é aquele 

oriundo de atividade funcional ou intelectual de instituições ou pessoas, e produzido no 

decurso de suas funções”. E situa que os documentos de arquivo são aqueles produzidos por 

uma entidade pública ou privada ou por uma família ou pessoa no transcurso das funções que 

justificam sua existência como tal, guardando esses documentos relações orgânicas entre si. 

Surgem, pois, por motivos funcionais, administrativos e legais. Tratam, sobretudo de provar, 

de testemunhar alguma coisa. Sua apresentação pode ser manuscrita, impressa ou audiovisual; 

são em geral exemplares únicos e sua gama é variadíssima, assim como sua forma e suporte. 

Segundo Solange Ferraz (Museu Paulista USP) a fotografia vem sendo usada 

como um documento arquivístico, ou seja, é um produto de ação no cumprimento de uma 

atividade, seja ela de natureza pública ou privada, a fotografia geralmente vem acompanhando 

os documentos textuais ou tridimensionais, os mais diversos. 

 

[…] no caso de fotografias que acompanham dossiês textuais ou 

outros, a avaliação deve ter em conta o conjunto dos documentos e 

não cada uma das partes separadamente. Assim, os critérios de seleção 

próprios de um organismo são aplicados tanto às fotografias como aos 

outros documentos. (ROUSSEAU; COUTURE,1998, p. 233) 
 

A fotografia é um suporte visível do passado e o seu uso como documento de 

arquivo, é possível quando são analisadas todas as informações implícitas e explícitas na 

imagem. 

Como situa Kossoy (1989, p.45) 

 



24 

 

Toda fotografia tem atrás de si uma história. Olhar para uma 

fotografia do passado e refletir sobre a trajetória por ela percorrida é 

citá-la em pelo menos três estágios muito bem definidos que marcam 

a sua existência. Em primeiro lugar houve uma intenção para que ela 

existisse; essa pode ter partido do próprio fotógrafo que se viu 

motivado a registrar determinado tema do real ou de um terceiro que o 

incumbiu para a tarefa. Em decorrência desta intenção teve lugar o 

segundo estágio: o ato do registro de origem à materialização da 

fotografia. 

Finalmente, o terceiro estágio: os caminhos percorridos por esta 

fotografia (…). 

 

E, Mauad (2005) acrescenta: 

 
No caso das fotografias, em suas diversas modalidades, elas guardam 

na sua superfície sensível a marca indefectível do passado que as 

produziu e consumiu. Um dia já foram memória presente, ou 

narrativa, próxima àqueles que as consumiam, possuíam, guardavam e 

colecionavam como relíquias, lembranças ou testemunhos. No 

processo de constante vir a ser recuperam o seu caráter de presença 

num novo lugar, num outro contexto e com uma função diferente. 

(MAUAD, 2005) 

 

 

Kossoy afirma (1989, p.115) que no esforço de interpretação das imagens fixas, 

acompanhadas ou não de textos, a leitura das mesmas se abre em leque para diferentes 

interpretações a partir daquilo que o receptor projeta de si, em função do seu repertório 

cultural, de sua situação socioeconômica, de seus preconceitos, de sua ideologia, razão porque 

as imagens sempre permitirão uma leitura plural. E conclui que “Toda fotografia contém 

múltiplas significações.” 

Segundo Burke (2004),  

 

Em certos momentos, estes textos revelam que o significado de uma 

determinada mensagem foi “mal compreendido”. A história da 

recepção de imagens, da mesma forma que a dos textos, enfraquece a 

noção de senso comum, de má compreensão, mostrando que 

diferentes interpretações do mesmo objeto, ou ainda do mesmo 

acontecimento, são normais e não aberrações, e que é difícil encontrar 

boas razões para descrever uma interpretação como “certa” e outra 

como “errada”. De qualquer maneira o conceito de má compreensão 

pode ainda ter seus usos como uma maneira de descrever as 

diferenças, algumas vezes agudas, entre intenções e efeitos, entre a 

mensagem como é difundida (por governos, missionários, pintores e 

outros), e a mensagem como é recebida por diferentes grupos de 

espectadores, leitores ou ouvintes. 

 

 

Para Bellotto (2006, p.115), um documento é histórico quando, passada a fase 

ligada à razão pela qual foi criado (informação), atinge a da sua utilização pela pesquisa 
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histórica (testemunho), passando da informação para testemunho do fato. 

A qualidade de testemunho dos documentos dos arquivos definitivos ou 

permanentes, segundo Rousseau e Couture (1998), justifica a sua guarda para fins culturais, 

patrimoniais ou de investigação. 

Segundo Barthes (1984), através da constatação da passagem do tempo, a história 

pode oferecer uma relação de proximidade com o passado quando a circunstância extrema e 

particular, tão abstrata em relação à imagem, pode ser apreendida e de certa forma 

experimentada através da fotografia. 

A mensagem fotográfica depende do caráter interpretativo do historiador, 

pesquisador, arquivistas ou do profissional da informação. É um registro visual claro, mas o 

complemento textual pode variar quanto ao seu significado de acordo com o seu interprete. 

Segundo Kossoy (1989, p.153) 

 

toda e qualquer fotografia, além de ser um resíduo do passado, é 

também um testemunho visual no qual se pode detectar- tal como 

ocorre nos documentos escritos – não apenas os elementos 

constitutivos que lhe deram origem do ponto de vista material. No que 

toca à imagem fotográfica, uma série de dados poderão ser 

reveladores, posto que jamais mencionados pela linguagem escrita da 

história. Por outro lado, apesar de sua aparente credibilidade, nelas 

também ocorrem omissões intencionais, acréscimos e manipulações 

de toda ordem. Já se falou anteriormente dos desafios a enfrentar: a 

questão da manipulação/interpretação de que foram objeto, em 

diferentes níveis, assim como o intrigante dado de ambiguidade que é 

peculiar e que confunde. 

 

Através da fotografia do assunto registrado, são percebidos ou revisados situações 

do passado que envolveu tal momento, tal qual um quebra cabeça, onde o contexto e a 

fotografia possibilitam uma visão mais clara do momento.  

Com a fotografia em mãos tem-se o registro do fato real, possibilitando futuras 

interpretações, que vão além do imediatismo da imagem fotográfica. São testemunhos do 

passado, fontes de pesquisa, de reconstrução e compreensão de fatos, acontecimentos, com 

sua leitura voltada para fins documentários quando pertencentes a um acervo arquivístico.  A 

fotografia remete ao passado e reconstrói os acontecimentos desempenhando a função de 

instrumento de pesquisa sendo peças importantíssimas no arquivo. 

Mauad(2005) em seu artigo afirma que  

no que diz respeito à fotografia, algumas situações  merecem 

atenção especial. Tópicos que envolvem tanto a natureza técnica da 

imagem fotográfica como o próprio ato de fotografar, apreciar e 
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consumir fotografias, entendendo-se esse processo como o circuito 

social da fotografia. Deve-se acrescentar ainda, é claro, os problemas 

relativos à análise do conteúdo da mensagem fotográfica que 

envolvem questões específicas aos elementos constitutivos dessa 

mensagem: existe a possibilidade de segmentar o contínuo da 

imagem? Em caso afirmativo, qual a natureza das unidades 

significantes que estruturam  a mensagem fotográfica? 

Entendendo-se a fotografia como mensagem, quais os níveis que a 

individualizariam?  

 

Estes são questionamentos realizados pela autora, em questão, não fazem parte da 

abordagem pretendida neste estudo. No entanto, são significativas para as instituições que 

lidam com usuários e buscam atendê-los da melhor maneira possível, como pode ser 

observado na citação abaixo: 

 

Apesar dos avanços já empreendidos, os critérios de seleção e 

montagem das formas descritivas da imagem ainda deixam muito a 

desejar quando se trata de atender às necessidades de produção de 

conhecimento sobre a própria fotografia. A ausência de descritores 

voltados para os atributos formais da imagem é um dos problemas que 

merece destaque. O grau de estandardização dos termos descritivos do 

conteúdo visual deve levar em conta o perfil do público consulente, 

muitas vezes heterogêneo, e a tendência de integração das 

informações em redes internacionais. No entanto, não nos parece que 

a necessidade de descritores genéricos deva comprometer as 

particularidades das coleções institucionais, muito menos ignorar as 

expectativas do especialista ou os próprios atributos da fotografia. 

(CARVALHO; LIMA, 2000 apud MAUAD, 2005) 

 

Além do que foi mencionado outros fatores são imprescindíveis para tornar o 

acesso à(s) fotografia(s) adequado, tais como a organização e o acondicionamento que serão 

abordados no próximo capítulo. 
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4 ORGANIZAÇÃO E ACONDICIONAMENTO DE FOTOGRAFIAS 

 

Como afirma Paes (2004), no arquivo permanente, o arquivista não se interessa 

apenas pelo arranjo dos papéis de determinado setor, mas se ocupa da ordenação de todos os 

documentos sob sua guarda e que provêm de múltiplos órgãos, onde foram manipulados por 

inúmeros funcionários. 

Para se identificar um fundo deve saber toda a trajetória do órgão produtor as 

transformações e os motivos dessas mudanças. 

Conhecendo toda a estrutura da instituição, e origem do fundo, o arquivista terá 

embasamento para organizar coerentemente o material, planejando melhor seu arranjo. 

A observância dos procedimentos básicos como, a não mistura de documentos de 

outras funções/competências, o não isolamento de documentos, pois isolados perdem o 

sentido, fazem com que se tenha o bom condicionamento do arranjo. 

O arquivista deve estar preparado para a tecnologia reinterpretando o princípio da 

proveniência. 

Schellenberg (2006) salientou que o arquivista deve saber como um documento 

veio a existir para poder julgar o seu valor, qualquer que seja o seu objetivo. 

Ao tratar a documentação de uso corrente, o arquivista obedecerá à proveniência 

dos arquivos, princípio básico da Arquivologia, segundo o qual devem ser mantidos reunidos, 

num mesmo fundo, todos os documentos provenientes de uma mesma fonte geradora de 

arquivo. (PAES, 2004). 

A organização de um acervo fotográfico requer: identificar, analisar, preparar, 

registrar, indexar, acondicionar e arquivar e se possível disponibilizar para a pesquisa. 

Para evitar a degradação das fotografias é necessária uma avaliação do acervo 

para saber o que se tem em mãos e depois fazer o uso de normas pré-fixadas. 

Com a expansão do conceito de conservação preventiva, é cada vez mais evidente 

que esta perspectiva exige mais do que mudanças nas práticas de conservação. Exige uma 

opção consciente por determinados métodos e práticas, de acordo com o que é possível e o 

que é desejável, implementando e documentando estas práticas de maneira a permitir a análise 

dos resultados. (MAGUET, 2014, p. 141). 

O sistema para acondicionamento de documentos fotográficos subdivide-se, 

basicamente, nos sistemas vertical e horizontal. 
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Para facilitar o acondicionamento e o arquivamento de uma coleção 

fotográfica é necessário padronizar as soluções de guarda: invólucros 

(modelos e formatos) e mobiliário. Portanto, um levantamento 

minucioso dos seus documentos, grau de importância, técnicas 

empregadas, estado de conservação, formatos etc., é a primeira etapa a 

se cumprir. 

Somente depois será possível estabelecer as soluções ideais de guarda 

de suas imagens. 

É recomendável que todo material fotográfico (fotografia, negativo) 

seja acondicionado individualmente evitando-se, assim, qualquer tipo 

de contaminação entre eles. No caso de fotografias reunidas em álbuns 

ou similares, e necessário um estudo para adotar ou não, o entre 

folhamento das páginas com papel de pH adequado, já que isso poderá 

acarretar um aumento significativo do volume do objeto. 

Há duas maneiras básicas de se armazenar materiais fotográficos: 

acondicionamento vertical e horizontal. 

O acondicionamento vertical e feito em: fichário (arquivo) com pastas 

suspensas (para fotos de pequeno porte), contendo envelopes com 

fotografias e armários de prateleiras, entre outros. 

O acondicionamento horizontal é feito em: mapotecas (para fotos de 

grande porte) e armários de prateleiras, entre outros. (PEROTA, 1993, 

p. 13) 

 

E, ainda MELLO (1994, p. 9-10) acrescenta que o acondicionamento em 

envelopes é uma boa alternativa para o transporte e guarda das fotografias íntegras, pois 

envolve um manuseio de conjuntos de imagens simultaneamente. Os envelopes deverão ser 

confeccionados em papel de gramatura 120 e 150g, cada envelope pode conter até cinco 

fotografias protegidas individualmente em papel adequado de baixa gramatura (60g/m2). O 

envelope pode ser guardado em pastas suspensas ou caixas, armazenadas em armários ou 

mapotecas de aço. 

A partir do que já foi apresentado, no próximo capítulo será abordada a utilização 

da NOBRADE. 
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5 NOBRADE 

 

Finalmente verifica-se como a NOBRADE é aplicada dentro de um arquivo 

fotográfico e quais elementos são identificados. 

A NOBRADE surgiu da necessidade de padronizar as normas ISAD(G) Norma 

Geral e Internacional de Descrição Arquivística e ISAAR (CPF) Norma Internacional de 

Registro de Autoridade Arquivística às realidades nacionais para que todas as instituições a 

usassem como base para a normatização de descrição de arquivos. 

Foram analisados os manuais e os cadernos técnicos com a intenção de identificar 

como a fotografia tornou-se documento de arquivo e qual a importância da NOBRADE para 

este tipo de arquivo considerado um arquivo especial. 

O posicionamento do arquivo frente aos documentos fotográficos, a nova cultura, 

as novas necessidades de estruturação das fontes de pesquisa nos arquivos e centros de 

documentação, revê as condições de registro, acondicionamento, controle e conservação, 

desenvolvido para os arquivos especiais. 

Isto condicionou o arquivo a produzir padrões de arquivamento necessários aos 

novos suportes. Antes os arquivos eram somente usados para guardar documentos textuais e 

tiveram de ser adaptados aos documentos fotográficos. Com a padronização das normas neste 

tipo de arquivo, a troca de informações entre as instituições ficou mais fácil, todos 

organizados seguindo a mesma norma. 

O cumprimento de metodologias arquivísticas é o ponto central da questão, não 

bastam existir as normas técnicas específicas, elas precisam ser aplicadas. 

A descrição em arquivos não era normatizada, não havia um controle, um registro 

de ações, por isso a grande importância da criação das normas. Precisava-se da utilização de 

normas para a guarda documental, possibilitando uma organização, através de uma 

padronização aceitável por todos, em comum acordo. 

As normas de arquivo estão voltadas para o usuário bem como para o pesquisador, 

pois ganha-se tempo, o que é de vital importância porque a pesquisa torna-se mais produtiva. 

Porém, não basta simplesmente a padronização de normas, tem que ter um 

formato de intercâmbio de dados codificados para que se relacionem entre si. 

O objetivo final é ver o usuário resolver seus problemas com eficiência e rapidez, 

mesmo quando são pessoas sem formação em arquivo e assim mesmo conseguem 

desenvolver seus trabalhos, fazer as suas buscas pela facilidade que a padronização oferece. 
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Com o desenvolvimento das normas de padronização em arquivos garante-se: 

 a economia de recursos; 

 o aumento da qualidade metodológica; 

 a possibilidade de intercâmbio de dados; 

 a base de dados cooperativos; 

 a ampliação das possibilidades de recuperação da informação intra e inter 

institucionalmente; 

 a maior possibilidade de compreensão de contextos; 

 conceitos chave para o arquivo; 

 a utilização integrada de todos os instrumentos normativos; 

 a maximização dos recursos informativos; 

 o maior aproveitamento de dados; 

 as pesquisas com uma melhor descrição do contexto tem-se uma maior 

possibilidade de acesso. 

Neste contexto, a realidade brasileira, visando uma descrição do geral para o 

particular com o objetivo de representar o contexto e a estrutura hierárquica do fundo e suas 

partes componentes, além de tentar evitar a redundância de informação em descrições 

hierarquicamente relacionadas, passou a utilizar a NOBRADE.  

No entender de MARTINEZ (2009) “a flexibilidade é uma das maiores 

qualidades das normas internacionais e da NOBRADE. A promessa de adaptação a qualquer 

nível e a qualquer gênero documental sugere a capacidade de adaptação da norma a outras 

realidades além da arquivística”.  

A NOBRADE (2006) tem 28 elementos de descrição sendo que somente 7 

elementos são de ordem obrigatória de aplicabilidade à descrição de qualquer documento, 

independente de seu suporte ou gênero que são: 

 

- código de referência (Identifica a unidade de descrição); 

- título (Identifica nominalmente a unidade de descrição); 

- data(s) (Informa a(s) data(s) da unidade de descrição); 

- nível de descrição (Identifica o nível da unidade de descrição em relação às 

demais); 

- dimensão do suporte (Identifica as dimensões físicas ou lógicas e o suporte da 
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unidade de descrição); 

- nome(s) do(s) produtor (es) (Identifica o(s) produtor(es) da unidade de 

descrição); 

- condições de acesso (somente para descrições em níveis 0 e 1) (Fornece 

informação sobre as condições de acesso à unidade de descrição e, existindo restrições, em 

que estatuto legal ou outros regulamentos se baseiam); 

O Conselho Nacional de Arquivos- CONARQ é um órgão colegiado, vinculado 

ao Arquivo Nacional do Ministério da Justiça, que tem por finalidade definir a política 

nacional de arquivos públicos e privados, como órgão central de um sistema nacional de 

arquivos bem como exercer orientação normativa visando à gestão documental e à proteção 

especial aos documentos de arquivo. (CONARQ) 

O CONARQ estabelece que as instituições devem padronizar seus procedimentos, 

estabelecendo a NOBRADE como a norma que proporciona o intercâmbio entre as diversas 

instituições arquivísticas. 

Para a aplicabilidade da NOBRADE adotou-se o Código de Entidades 

Custodiadoras de Acervos Arquivísticos - CODEARQ, que tem como finalidade identificar de 

forma inequívoca cada instituição, devendo ser feita a inscrição da instituição no Cadastro 

Nacional de Entidades Custodiadoras de Acervos Arquivísticos solicitada ao CONARQ. 

Tendo as instituições informações suas disponíveis no site do CONARQ. 

Tendo em vista que as entidades que são vinculadas ao CONARQ aplicam a 

NOBRADE, tem sua funcionabilidade garantida. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O tratamento da documentação deverá seguir o princípio da proveniência e a 

ordem original, que quer dizer que não se deve misturar documentos de fundos diferentes e 

que estes devem ser agrupados de acordo com a ordem natural com que foram produzidos. 

O fundo deve ter uma estrutura clara, ter uma organização interna e um 

organograma definidos, deve existir legalmente e estar ligado a algum órgão. 

O processo de arranjo é iniciado a partir do recolhimento dos documentos 

respeitando a classificação de origem, observando a entidade produtora dos documentos, toda 

a sua legislação, regulamentos e seus procedimentos administrativos, funções e tipos 

documentais. O procedimento deve ser feito de forma planejada e criteriosa, pois há a 

possibilidade de perdas, desintegração e junções errôneas assim, deve-se salvaguardar toda a 

documentação. 

Quando se realiza o arranjo com os devidos cuidados, entendidas as condições 

para tal, observadas as regras de tratamento e armazenamento, temos o arranjo enfim definido 

e pronto, isto não quer dizer que ele tenha que ficar estático, podem ser adicionado ou não 

novos documentos. 

As administrações podem sofrer mudanças com isto, seus arranjos sofrem o 

mesmo, principalmente se for levada em conta que a ordem interna do fundo é de acordo com 

a estrutura da organização a qual ele pertence. 

A primeira preocupação quanto à ordenação é com a origem da documentação 

com os regulamentos da função, com a legislação que fundamenta a competência antes da 

tomada de qualquer procedimento com a documentação em questão. 

Alguns autores enfatizam que o arquivista deve se opor quanto a dispersão de 

documentos por ele custodiado, principalmente se for por motivos legais. 

A dispersão de documentos fere os princípios básicos da arquivística, da 

organicidade e da proveniência. 

Sendo de vital importância uma visão real do arquivo, pois, assim têm-se 

conhecimento geral referente aos cuidados de preservação e conservação, de como classificar 

e expor todos os itens do acervo. 

Os organizadores de arquivo tem um grande desafio sobre o método de 

organização arquivística das fotografias, pois geralmente falta informação, falta identificação 
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nas imagens e também não foram produzidas de forma controlada. 

Por outro lado, o material fotográfico recebe um tratamento diferenciado dos 

demais documentos devido suas características físicas, pois apresenta, basicamente, duas 

camadas: “uma, de suporte, e outra, portadora da imagem.” (HENDRIKS, 2004, p. 1 apud 

MAGUET, 2012).  E, ainda o suporte pode ser de vidro, de metal, de papel ou de filme 

plástico. Nos últimos anos são utilizados os papéis resinados, que são recobertos com plástico 

em ambos os lados para facilitar o processamento e ao mesmo tempo reduzir o enrolamento. 

(KENNEDY; MUSTARDO, 2004 apud MAGUET, 2012) o que requer cuidado e tratamento 

técnico adequados de acordo com os suportes mencionados acima.  

A aplicação das normas de arquivo em todas as instituições é imprescindível para 

que haja a troca de informações entre elas, renovando a forma de arquivamento e o acesso as 

informações. Antes, guardados nas unidades gestoras, hoje o acesso é feito também através 

das redes de informação online. 

Observa-se que o documento fotográfico é uma fonte de ensinamento histórico, 

um resgate da memória para a posteridade, daí a importância de ter o acervo organizado e 

conservado, estar de acordo com as regras do CONARQ e se manter em contato com outras 

instituições, para depois poder disponibilizar como fonte de informação histórica. 

O arquivo é de vital importância para que todos possam conhecer o passado, o que 

foi feito e decidido para que sirva de base para as gerações futuras. A finalidade de um 

arquivo é a preservação com visão para a consulta e pesquisas futuras. 

Contudo as pesquisas e estudos são importantes para a melhoria aos acessos as 

informações arquivísticas, simplificar e agilizar os tramites através de regras e normas. 

A aplicação das normas é imprescindível em todas as instituições de arquivo para 

que haja uma troca de informações atendendo as necessidades de toda a sociedade. 

Portanto, a NOBRADE se tornou uma ferramenta imprescindível como 

auxiliadora da fotografia para a sua pronta recuperação do acervo. 

Conclui-se que este estudo tornou-se uma contribuição para o estudo de acervos 

fotográficos podendo se tornar um auxiliar para outros trabalhos na área arquivística.  
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