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“O jogo que anima a foto e sem o qual não se 

pode pensá-la é o seu caráter de ‘obra’ em aberto, ou 

melhor, de documento em aberto, reflexo de um olhar 

congelado no passado, mas que o tempo e as 

circunstâncias se encarregam de reorganizar, conferir novos 

significados e que será recontextualizado e reconstruídos 

por cada olhar. O valor documental de uma foto ultrapassa o 

valor informacional de seu conteúdo, e pode revelar-se ao 

receptor que souber interpretá-la”. 

Aline Lacerda 



RESUMO 
 
 
 
 
 
 
 

Apresenta descrição e indexação de documentos fotográficos voltados à 
recuperação no Banco de Imagens da TBG (BIT).  Objetiva divulgar à comunidade 
acadêmica o trabalho de suporte arquivístico dado às atividades desempenhadas 
pela área de Comunicação, além de fomentar subsídios para aumentar a exploração 
deste canal de comunicação. Retrata as atividades arquivísticas presentes no 
ambiente da comunicação, descrevendo o ambiente no qual está inserido um banco 
de imagens corporativo composto pelo acervo corrente de fotografias utilizadas na 
comunicação da empresa. Como marco empírico, analisa como é realizada a 
indexação das imagens para o BIT, com atenção para os metadados que são 
utilizados. Conclui que os pontos de acesso sofrem modificações constantes devido 
à atividade comunicativa e à dinâmica da própria empresa. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 

 
It features description and indexing of photographic documents aimed at information 
retrieval in the Banco de Imagens of TBG (BIT). The objective is to disseminate the 
work to the academic community support given to archival activities performed by the 
Communications Department, and subsidies to encourage increased exploration of 
this communication channel. Depicts archival activities in the environment of 
communication, describing the environment in which it is inserted an image database 
composed of the corporate collection of current photographs used in communication 
of the company. Indexing of images for the BIT is analyzed as empirical approach, 
with attention to the metadata that are used. We conclude that the access points are 
altered due to constant communicative activity and the dynamics of the company. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As práticas Arquivísticas são comumente utilizadas nas empresas como 

atividade meio, onde propiciam suporte a outras áreas. Explorar a 

interdisciplinaridade da Arquivologia nos possibilita adquirir conhecimento e trocar 

experiências enriquecedoras para a vida profissional, consistindo em uma via de 

mão dupla onde aprendemos ao mesmo tempo em que ensinamos nossas 

vivências. Este trabalho complementa as teorias aprendidas na vida acadêmica e 

alicerça o profissional para o mercado de trabalho. 

A motivação para realizar esse estudo partiu das experiências da autora nos 

estágios, sendo a indexação de fotografia a principal função dentre todas que lhe 

foram atribuídas. Nessa atividade tivemos a oportunidade de explorar a 

interdisciplinaridade, mencionada inúmeras vezes em sala de aula. Com ela foi 

possível galgar horizontes como profissional, antes jamais pensado. A escolha do 

tema descrição e indexação de fotografias deveu-se ao convívio com outros 

profissionais da informação, os profissionais de Comunicação Social, inserida no 

âmbito de um setor de comunicação empresarial, sendo com isso o setor 

responsável pela visão social e comunicação de forma ampla: comunicação interna 

da empresa, pela comunicação externa com a comunidade com o qual se relaciona 

diretamente e ainda pela imagem desta empresa perante a sociedade através da 

mídia - impressa escrita, falada e ouvida - englobando assim algumas áreas que 

compõem a área de Comunicação Social: Jornalismo, Publicidade e Propaganda e 

Relações Públicas.  

Para que os profissionais da informação executem suas atividades, além de 

utilizar o embasamento teórico, procedimentos técnicos existentes fazem arte do 

conhecimento empírico, adquirido a partir de nossas vivências e também de 

experiências alheias compartilhadas. O conjunto destas esferas do saber torna o 

conhecimento adquirido, em conhecimento individual, em outras palavras, único a 

cada pessoa. Da mesma forma, essa bagagem individual também é utilizada na 

descrição e indexação de documentos, em especial os documentos imagéticos, 

onde procuramos ser minuciosos para melhor representar as imagens com 

descritores mais próximos possíveis do que está retratado na imagem. 

Para Maimone e Gracioso (2007), 
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a análise de imagem nada mais é do que traduzir para a linguagem 
verbal o aspecto visual de uma obra, como fotografias, filmes, 
pinturas. Neste sentido, a imagem em seu conteúdo pretende 
transmitir significados, sejam explícitos ou não (MAIMONE; 
GRACIOSO, 2007, p. 3). 

 

Entretanto, para atender ao comunicador não é suficiente responder somente 

as perguntas Quem? O quê? Como? e Onde? , apresentadas por diferentes 

teóricos, entre eles, Smit (1996), Silva e Fujita (2004). Há uma especificidade a ser 

tratada, que é responder a pergunta Para quê?.  A imagem para o comunicador 

possui um algo a mais, valores agregados à imagem que denotam outros sentidos, 

que auxiliam na reflexão do uso da imagem. Segundo Joly (Apud ALMEIDA 

JUNIOR, 2009), “seja ela expressiva ou comunicativa, é possível admitir que uma 

imagem sempre constitui uma mensagem para outro, mesmo quando este outro 

somos nós mesmos”. 

Observando a indexação feita pelos comunicadores, que são os principais 

usuários do BIT – Banco de Imagens da TBG, foi elaborado este trabalho, que 

retrata as atividades arquivísticas presentes no ambiente da comunicação, de modo 

a descrever o ambiente no qual está inserido um banco de imagens corporativo 

composto pelo acervo corrente de fotografias utilizadas para a comunicação da 

empresa com diversos públicos, com os quais se relaciona. 

O ponto em questão é que os acervos fotográficos perfazem a trajetória 

histórica da empresa até os dias atuais, contemplam desde acervos técnicos e 

rotineiros necessários para o bom funcionamento a acervos que constroem a 

memória. O acervo fotográfico é composto com documentos originados do inter-

relacionamento de todos os colaboradores que contribuíram e contribuem com seu 

trabalho para obtenção de resultados satisfatórios para a empresa. A 

responsabilidade do acervo da Transportadora Brasileira de Gasoduto Bolívia Brasil 

S.A. é da Gerência de Responsabilidade Social que, apesar do nome, é uma 

gerência de comunicação institucional, sendo uma de suas atividades a indexação e 

descrição das imagens armazenadas no banco de imagens, realizadas por 

profissionais da área de documentação, em especial arquivistas. Embora, nos 

primórdios, quando ainda não possuía a estrutura de um banco de imagens, o 

trabalho de indexação teve o apoio de uma estagiária de biblioteconomia que 

catalogou as primeiras fotografias que fazem parte do acervo. 
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Com o intuito de evidenciar as práticas de descrição e indexação de imagens, 

objetivamos mostrar o quanto os profissionais da informação são necessários para o 

andamento de qualquer empresa. Pois, o que há em comum entre todas as 

empresas é a documentação, e onde houver documentos é indispensável que se 

tenha profissionais capacitados para tratar e gerenciar a informação. Outro objetivo 

de nosso trabalho é dar ciência à existência do trabalho desempenhado por 

profissionais da informação de um banco de imagens inserido em uma gerência de 

comunicação, de uma das empresas que integram o sistema Petrobras. 

Para iniciar o trabalho em uma empresa com características tão específicas, 

pois se trata do ramo de gás e energia, foi necessário aprender sobre a cultural 

organizacional da empresa. Neste caso, por trabalhar na gerência de comunicação 

obtivemos facilidade para acessar os documentos referentes à empresa, pois, muito 

do que é divulgado é produzido pela própria gerência, como relatórios e folder 

institucional sobre a atividade da empresa. No entanto, houve dificuldades com o 

grande número de siglas quem fazem parte do universo dutoviário, não trata-se 

portanto de siglas e abreviações exclusivamente adotadas na TBG – Transportadora 

Brasileira de Gasoduto Bolívia-Brasil S.A, mas, que compreende o setores de gás e 

energia, gasodutos, o sistema Petrobras, etc. e para que haja interação entre as 

empresas dos diferentes ramos é necessário que se utilize o mesmo vocabulário. 

A prática profissional diária foi capacitando e elucidando o conhecimento 

sobre as siglas, trazendo melhorias significativas no vocabulário. Na medida em que 

havia dúvidas, a solução ideal adotada foi a de perguntar de forma clara e objetiva, 

como também através de conversas informais. Todo esse processo serviu para 

aumentar a bagagem cultural, além de contribuir na descrição e indexação de 

fotografias, que evoluiu gradativamente. 

Documentos fotográficos produzidos especificamente para o banco de 

imagens são arquivados em pasta própria, na pasta BIT (Banco de Imagem da TBG) 

na rede interna. Pode-se destacar está como uma rica fonte, de fácil acesso para 

consulta, porém, com restrições para a divulgação. Nesta pasta encontra-se 

registrado desde o histórico, documentos de defesa do banco de imagens para a 

superintendência, lista de termos validados, estudos, metadados, artigos, entre 

outros documentos que servem de fomento para o bom desempenho de atividades 

da descrição e indexação de imagens do BIT. 
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Na revisão da bibliografia foi possível revisitar a literatura dada na 

universidade, como também aprofundar o que alguns teóricos explanaram pelo 

assunto foco do trabalho, que apresenta o tratamento arquivístico desempenhado na 

indexação e descrição fotográfica em um banco de imagens onde 

 

só o contexto de produção é capaz de restituir ou evidenciar os 
vínculos que a imagem possui com o resto da documentação do qual faz 
parte e, o mais importante o vínculo que compartilha com a entidade 
criadora do arquivo. [Portanto,] fotografias filmes etc., não são feitos 
isoladamente, sem conexão com políticas governamentais, ideologias 
corporativas, culturas institucionais. (LACERDA, 2011 – no prelo) 
 

 

Deste modo, o trabalho está estruturado em seis capítulos, além desta 

introdução.  O Capítulo 2 se inicia com a identificação da empresa TBG, sua 

formação e atuação na área de gás energia, e como é composta. No âmbito da 

empresa apresentamos a GRES - gerência de Responsabilidade Social, setor 

responsável pela administração do banco de imagens, sua localização no 

organograma e suas correlações hierárquicas. Detalhamos suas ações gerenciais, 

produções, bem como as ferramentas que dispõe para suas atividades. 

No Capítulo 3 explanamos sobre o acervo da GRES, que abrange 

documentos audiovisuais, documentos bibliográficos, documentos textuais, 

documentos eletrônicos, documentos iconográficos, documentos sonoros e 

documentos cartográficos, e a quantidade do acervo. Também dispomos sobre o 

tratamento dado a documentação, detalhando o acervo fotográfico, como também o 

histórico da criação do BIT - Banco de Imagens da TBG, que nasceu da dificuldade 

de arquivamento do acervo fotográfico. 

Já no quarto capítulo são apresentados os conceitos arquivísticos e da 

fotografia, que balizam as atividades no tratamento documental, e inserem as 

fotografias e suas especificidades enquanto documento. 

Passando para o quinto capítulo, são identificados os aspectos da indexação: 

correntes teóricas, a relação entre a indexação e a arquívistica - que neste caso 

também é considerada a descrição, as principais etapas deste processo e 

apontamos a indexação fotográfica foco deste trabalho. 

O sexto capítulo consiste na análise do banco de imagens, onde foram 

analisadas três imagens pertencentes ao BIT. Para efeito de análise, foram retirados 
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dados de três campos da ficha de metadados das imagens: Título, Legenda e 

Palavras – Chave. Por serem criadas em épocas diferentes por indexadores 

distintos, a indexação demonstra a evolução do banco de imagens, que sofre 

modificações constantes inerentes à atividade de comunicação e por parte da 

própria empresa. Finalizando o trabalho, as conclusões e referências. 

 



2 ÁREA DE COMUNICAÇÃO DA TBG 
 

 

A TBG - Transportadora Brasileira de Gasoduto Bolívia Brasil S.A. é uma 

empresa integrante do sistema Petrobras, responsável pelo transporte de gás 

natural originário da Bolívia. Apesar de ter sido criada em 1997, o projeto do 

Gasoduto Bolívia-Brasil teve sua origem na “década de 70, quando foram realizados 

os primeiros estudos para a importação de gás boliviano pelo Brasil” (RIA, 2010, p. 

26). A empresa é originária de uma parceria entre a Petrobras com grupos 

internacionais de energia, onde a Petrobras Gás S.A - Gaspetro detém 51% das 

ações e os outros 49% estão distribuídos da seguinte forma: 29% com o consócio 

BBPP Holding Ltda., 12% Transredes Brasil Holding Ltda., 4 % AEI América do Sul 

Holding Ltda., e 4% com a Bear Gás Participações Ltda. (RIA, 2010, p. 18). 

Cerca 82% de toda malha dutoviária do Gasoduto Bolívia-Brasil que compõe 

a parte brasileira é de responsabilidade da TBG, que de acordo com a Lei do Gás 

11.909, de março de 2009 tem a concessão por 30 anos, a partir da data de 

publicação da referida lei “[...] quando, mediante declaração de utilidade pública e 

justa e prévia indenização em dinheiro, tal ativo incorporar-se-á ao patrimônio da 

União” (RIA, 2010, p. 17). 

 

Figura 1 – Mapa Traçado do Duto 
 

 
Fonte: Banco de Imagens TBG 
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Ao longo de seu traçado, o Gasoduto percorre 136 municípios dentro de 5 

estados brasileiros: Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio 

Grande do Sul, como pode ser visto na Figura 1. O Gasoduto é operado 

remotamente via satélite do escritório da Sede da TBG, instalada no Rio de Janeiro, 

feita pela CSC – Central de Supervisão e Controle que conta com auxílio de três 

regionais distribuídas pelas regiões cruzadas pelo Gasoduto. As Regionais são 

compostas pelas Gerências: GRCO - Regional Centro-Oeste no Mato Grosso do Sul, 

GRSE - Gerência Regional Sudeste em São Paulo e GSUL - Gerência Regional Sul 

em Santa Catarina. 

 

 

   2.1 GERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DA TBG - GRES 

 

 

A TBG possui uma ampla rede de comunicação interna e externa, para 

públicos diversificados, com características específicas, que abrange desde 

proprietários rurais e comunidades em torno do gasoduto, funcionários, imprensa, 

órgão regulador (ANP – Agência Nacional de Petróleo), o cliente Petrobras, até os 

acionistas da empresa, pois se trata de sociedade anônima de capital fechado.  

Dentro da empresa, a GRES – Gerência de Responsabilidade de Social é o 

setor responsável por toda a comunicação institucional dentre os vários públicos já 

mencionados. Faz o intercâmbio entre a comunidade e a empresa - uma vez que o 

Gasoduto passa dentro de áreas residenciais – são oferecidos os seguintes serviços 

para público externo, sob a direção da gerência: 

 

• Linha do Gás – serviço telefônico gratuito (0800 026 0400), oferecido 24 h 

por dia, durante 365 dias por ano para as comunidades em torno ao gasoduto 

onde através deste serviço “podem comunicar anormalidades ou denunciar 

intervenções de terceiros na faixa de servidão, bem como solicitar 

orientações, encaminhar sugestões e fazer reclamações” (RIA 2010, pág. 42). 

Onde Assuntos específicos como manutenção e operação são atendidas de 

acordo com a Regional, assuntos de ordens gerais o atendimento é 

direcionado para a Sede. 
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• Fale Conosco – canal de comunicação disponibilizado no site da empresa - 

www.tbg.com.br. 

• Você e a Faixa - jornal destinado exclusivamente às comunidades próximas 

ao Gasoduto, onde são abordadas “questões de segurança, prevenção de 

acidentes, cuidados com o plantio na faixa de servidão1 e assuntos de 

interesse geral, como responsabilidade socioambiental” (RIA, 2010, p. 43). 

 

Outra forma de interação com a comunidade são os simulados de emergência 

onde se realizam exercícios diversos para planejamento de ações caso ocorram 

acidentes no duto. Os simulados Tipo II abrangem empregados e contratados e, 

obrigatoriamente, entidades externas e comunidades. Já os simulados Tipo I são 

internos e abrangem somente empregados e contratados. Os simulados contam 

com a participação da comunidade, escolas próximas, órgãos de defesa locais – 

guardas-municipais, corpo de bombeiros e defesa civil – entidades civis, prefeito 

e/ou seus representantes e imprensa local. Os simulados acontecem periodicamente 

nos municípios por onde passa o Gasoduto da TBG. 

A comunicação institucional gera produtos de grande importância, pois dá 

visibilidade à empresa interna e externamente, para isso, o setor dispõe dos 

seguintes itens: 

 

• TBGente – denominação do jornal bimestral que compõe o principal meio de 

comunicação interna. Dá informes gerais de todas as regionais, datas 

comemorativas da empresa, com espaço também para os funcionários, 

informações corporativas, entre outros. Ao longo de 14 anos de TBG o jornal 

já está em sua 55ª edição, fora os 3 números extras de edições especiais. 

 

• Folderes institucionais – utilizados para informação corporativa, estes se 

tornam ferramenta de trabalhos internos, pois contêm dados contundentes, 

essencias para tomadas de decisões e conferências, sejam cotidianamente, 

sejam em reuniões. Servem também para relatar de forma reduzida o 

                                                           
1 A Faixa de Servidão é a faixa de segurança sinalizada, com largura de 20 metros, que acompanha 
na superfície o percurso subterrâneo dos dutos.http://www.tbg.com.br/portalTBGWeb/tbg.portal?_ 
nfpb=true&_pageLabel=pgFaixaServidao 
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andamento da empresa para diretores e acionistas. São produzidos em 

português e inglês. 

• Vídeos institucionais – também é meio de comunicação corporativo, 

produzidos basicamente com as mesmas informações contidas no folder 

institucional; procuram ser mais didático, dão uma visão geral do que a TBG e 

suas atividades. São utilizados para apresentações internas, reuniões, visitas 

técnicas externas em escolas, palestras para comunidades, etc. Também 

produzidos em inglês e português, e com versões legendadas.  

 

• Relatórios Anuais – destinados a um público mais específico - acionistas, 

contadores e diretores – os relatórios obrigatórios que as empresas devem 

produzir anualmente com dados, em cumprimento à Lei Fiscal. Os relatórios 

bem produzidos são passíveis de premiações, sendo os produzidos pela TBG 

premiados por dois anos consecutivos (2009 e 2010) com o prêmio de melhor 

Relatório Anual da Categoria de Companhias Fechadas com receita líquida 

abaixo de R$ 1 bilhão pela ABRASCA (Associação Brasileira das 

Companhias Abertas). 

 

• Materiais de Integridade – consistem em material informativo – lâminas, 

cartilha infantil, cartazes, guias - com cuidados específicos para convivência 

sem riscos com o gasoduto, mantendo integridade do duto e principalmente, a 

integridade das pessoas que trabalham e convivem com gasoduto. Destinado 

à população do entorno da faixa de servidão: proprietários de imóveis, 

escolas, enfim a comunidade do entorno em geral. 

 

Além de todos estes produtos e serviços, a GRES também é responsável pela 

imagem da empresa; pelo Código de Ética, que pauta a boa conduta e convivência 

entres os funcionários, e pelos projetos sociais.  

Alinhada com sua Política de Responsabilidade Social e por meio do 

SOMOS—Programa Social TBG, a Empresa investe em projetos sociais com foco 

na educação. As ações são norteadas pela “Meta nº 2 dos Objetivos do Milênio da 

Organização das Nações Unidas (ONU)” que tem a finalidade de atingir não só o 

ensino básico universal, mas “imprimir a qualidade no ensino como o desafio para 

vencer as barreiras da desigualdade social” (RIA, 2010, p. 106).  



22 
 

 

O programa visa contribuir em melhorias educacionais nas regiões em que 

permeiam o Gasoduto com baixo IDH - Índice Desenvolvimento Humano. Focalizado 

na atuação do ensino fundamental, complementar e técnico-profissionalizante, 

atuantes com parcerias nos seguintes projetos:  

 
 
• Amigos do Zippy:  

 

[...] é um programa de educação emocional voltado para crianças de 
seis e sete anos de idade, [...] consiste na capacitação de 
professores para aplicação de uma metodologia para ajudar as 
crianças a lidar com as dificuldades. Desenvolvendo habilidades 
emocionais e sociais que lhes serão fundamentais ao longo de toda 
a vida, também contribui para o desenvolvimento de competências 
comportamentais que formam base sólida para o aprendizado 
acadêmico (RIA, 2010, p. 107-108). 

 

 

• Bom Aluno:  

 

Por meio de capacitação educacional, o Projeto Bom Aluno incentiva 
alunos que se destacam em seu desempenho acadêmico na rede 
pública de ensino a se tornarem agentes se transformação de 
realidades sociais adversas. Tal projeto orienta e prepara crianças e 
adolescentes para a conquista futura de postos de trabalho 
qualificados, permitindo que eles superem dificuldades originadas 
pela condição de pobreza e consigam mudar seu status 
socioeconômico, prevenindo assim o trabalho precoce e em 
condições desfavoráveis na adolescência (RIA, 2010, p. 110). 

 

 

Analisando o organograma2 da empresa, conforme demonstra a Figura 2 

(vide página 25), nota-se que o setor da GRES é posicionado na estrutura 

hierárquica abaixo da Diretoria Superintendente, na mesma linha da Gerência de 

Recursos Humanos (GERH), Gerência de Tecnologia da informação (GETI) e 

Gerência de Assuntos Jurídicos (GJUR), possui, portanto, um lugar de destaque. 

 

 
 

                                                           
2 O presente organograma refere-se ao início da elaboração deste trabalho em 2/2011, atualmente há 
uma nova configuração no organograma, mudança de diretrizes e denominação da GRES, bem como 
também houve alterações na composição acionária citada na página 21. Mais detalhes sobre a 
mudança estão disponíveis em: <http://www.tbg.com.br/portalTBGWeb/tbg.portal> 
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Figura 2 – Organograma Corporativo 
 

  
Fonte: site da TBG <www.tbg.com.br> 

 

Tal posicionamento mostra que, apesar de não desempenhar a atividade fim 

na TBG, as atividades da GRES corroboram com a cadeia de valor empresarial da 

empresa onde está inserida no Macroprocessos de suporte ao negócio (vide figura 

3). Os processos são traduzidos em cerca de 300 procedimentos documentados e 

gerenciados através do Sistema Integrado de Padronização Eletrônica de 

Procedimentos (SINPEP), dentre os quais as gerências trabalham, cada uma em 

sua área especificamente sob a visão estratégica da TBG que visa: “Excelência na 

gestão empresarial e operação do Gasoduto”; e “Estar preparada para ampliar sua 

capacidade de transporte”. Segundo o Relatório Anual de Atividades (2010), das 19 

gerências da existente, 11 têm atividades ligadas ao negócio – atividade fim - e as 8 

restantes têm suas atividades consideradas ao suporte ao negócio. 
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Figura 3 – Cadeia de Valor da TBG 

 
Fonte: Relatório Integrado Anual 2010 

 
A equipe da GRES é composta por 10 profissionais sendo 8 de Comunicação 

Social (gerente e assessores e uma estagiária) e 2 de Arquivologia (consultora 

externa e uma estagiária). 

 Apesar de a gerência revelar sua preocupação com a produção documental 

onde há tempos possui dentre os profissionais de sua equipe, arquivistas, 

diferentemente da empresa que não possui em seu plano de cargo nenhum 

profissional desta área, o quadro de pessoal da GRES atualmente não é satisfatório, 

pois, a produtividade e amplitude do acervo que cotidianamente é produzido na 

rotina da gerência tornou-se inviável para apenas dois profissionais. 

Por ter uma quantidade expressiva de documentos e materiais, o setor possui 

5 armários de madeira externos de tamanhos variados, distribuídos pelo andar de 

sua localidade, sendo necessário, às vezes, a obtenção de salas extras para uso por 

tempo determinado. Todos os armários possuem chaves, ou seja, são de uso 

exclusivo. Além disso, em suas dependências possuem armários internos com 

gavetas, divisórias para pastas suspensas e gavetas deslizantes para acomodação 
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de mídias digitais como CD/DVD, onde também são alocados documentos e 

materiais. A GRES ocupa duas baias (pequena e média) mais a sala da gerente. 

A manutenção de todas as dependências e mobiliários que possuem a TBG é 

de responsabilidade da GINF (Gerência de Infraestrutura) que possuem equipes 

para execução de manutenção, suporte e logística. 

 

 

    2.1.1 Fluxos de informação da GRES 

 

 

As reuniões da equipe são relevantes para a geração de informação da 

GRES, pois, as atribuições e responsabilidades delegadas, em conformidade para a 

equipe, são apresentadas durante as reuniões mensais da equipe, além das 

discussões dos trabalhos e rotinas. Todas as demandas têm metas e prazos, que 

são rigorosamente seguidos pela equipe, que possui inter-relacionamento excelente. 

O grande fluxo da produção da GRES é oriundo dos grandes projetos 

alavancados pelo setor, isto que dizer que grande parte da documentação produzida 

e recebida é oriunda para a execução destes projetos posteriormente já citados. 

Entretanto, constantemente novas demandas chegam para a equipe, demandas 

externas que chegam constantemente, vindas da Petrobras, acionistas etc., onde se 

procura manter a eficiência da equipe no cumprimento dos prazos. A exemplo disto, 

atualmente a nova Lei de Acesso 12.527/2011 formou um comitê de implementação 

e adequação institucional comandados pela equipe. 

 

 

    2.1.2 Automação e softwares  

 

 

A TBG possui uma ampla rede de Tecnologia da Informação, constituída pela 

GETI - Gerência de Tecnologia da Informação – com várias equipes que 

administram ininterruptamente todos os sistemas que possui a empresa, inclusive os 

sistemas interligados à Petrobras. Os profissionais de TI desempenham desde 

atividades rotineiras até as atividades complexas da Sede e Regionais. Uma das 
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atividades é o backup, este é feito diariamente e não abrangem os documentos 

salvos no drive individual, “Meus Documentos”, somente os da rede interna. 

Cada gerência possui uma rede compartilhada e interna, atreladas pela 

diretoria, a qual está subordinada. Com isto, a GETI dá suporte a todas as atividades 

da empresa, inclusive às atividades desenvolvidas pela GRES, que conta com a 

colaboração da equipe de TI para disponibilizar softwares e ferramentas básicos 

para toda a empresa, além de softwares específicos para área de comunicação. 

 

▪ Básicos:  
 

▪▪ Adobe Acrobat Professional- Software editor de PDF que permite 

modificar publicações armazenadas nesse formato e criar outros com base 

em qualquer documento. Possui ferramentas para trabalhar com arquivos 

PDF. Sendo, possível usar o aplicativo para alterar o texto e as imagens, 

adicionar novos componentes (comentários e vídeos) e proteger o conteúdo 

do PDF através de senhas e assinaturas digitais. 

 
▪▪ Adobe Reader - Software utilizado para o compartilhamento de 

documentos eletrônicos. Ele permite visualizador, pesquisar, assinar 

digitalmente, verificar, imprimir e colaborar em arquivos PDF do Adobe. 

 
▪▪ Dicionário Aurélio – Dicionário de Língua Portuguesa. 

 

▪▪ Intranet e Internet – Acesso à rede interna da TBG, onde são 

disponibilizados vários recursos corporativos. E acesso Internet, limitados a 

certos sites, a exemplo: redes sociais. 

 

▪▪ Lotus Notes - É um sistema cliente-servidor de trabalho colaborativo e e-

mail, mas, também age como cliente de comunicador instantâneo (no caso 

para o Lotus Sametime), Navegador, Caderno eletrônico, Calendário e 
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Planejamento, entre outros recursos. Pode ser instalado em diversas 

plataformas e diversos sistemas operacionais3. Email corporativo. 

 

▪▪ Pacote Office – Programa da Microsoft, com suíte de aplicativos, que 

incluem pelo menos um editor de textos (Word), e uma planilha eletrônica, 

(Excel) programa de apresentações (Power Point) e banco de dados 

(Access). Uutilizado para atividades rotineiras, elaboração de textos e 

planilhas de cálculos, apresentações etc. 

 

▪▪ SAP (Sistemas, Aplicativos e Produtos para Processamento de Dados) – 

Software para empresas, que oferece funcionalidades de gestão 

empresarial, de Business Intelligence (BI) e de gerenciamento de 

desempenho. Utilizado para diversas atividades, dentre as quais 

destacamos monitoramento de orçamento e propostas. 

 

▪▪ Express Clipping - é um serviço realizado por empresa especializada para 

identificar as referências à TBG que são publicadas na imprensa. O Clipping 

da TBG recebe o nome de Notícias do Dia, seu acesso é feito através da 

Intranet. As palavras-chaves determinadas, bem como seu gerenciamento, 

são feitos pela GRES.  

 

▪ Específicos:  

▪▪ ARS (Action Request System) - É um software cliente-servidor ambiente 

de desenvolvimento de aplicativos de BMC Software4, usa um banco de 

dados de terceiros (Sybase, MS SQL Server, Oracle, etc) para armazenar 

dados em tabelas. Permite aplicações para interagir com os usuários e os 

dados, criar ferramentas personalizadas. Utilizado no atendimento de 

chamadas do Linha do Gás. 

 

                                                           
3 Concebido pela Lotus Software, do grupo IBM Software Group. Disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lotus_Notes 
 
4 Originalmente desenvolvido pela Corporação Remedy, também conhecido como Remedy, AR 
System e ARS. Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/BMC_Remedy_Action_Request_System> 
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▪▪ Suíte Adobe – conjunto de softwares que editam, configuram, cria 

documentos e com ou sem imagens e design gráfico em PDF. 

 

▪▪▪ Adobe Distillerr - software que possibilita selecionar as configurações 

usadas para converter documentos em PDFs, as opções de segurança e 

informações sobre fontes. Captura informações consistentes de qualquer 

aplicativo em qualquer sistema de computador. Cria PDFs a partir de 

páginas em branco, arquivos de documento, documentos impressos 

digitalizados e imagens da área de transferência.  

 

▪▪▪ Adobe ImageReady – software utilizado para a edição e criação de 

imagens e animações para a internet. 

 

▪▪▪ Adobe LiveCycle Designer – software onde pode-se criar formas e 

modelos de documento que combinam apresentação dinâmica com 

manipulação de dados XML. Documentos e formulários ajustados, com 

dados para acomodar o conteúdo e volume, incluindo ou excluindo 

elementos de design gráfico. 

 

▪▪▪ Adobe Photoshop - é um software caracterizado como editor de 

imagens bidimensionais do tipo raster ou bitmap, (possuindo ainda 

algumas capacidades de edição típicas dos editores vectoriais). 

 

▪▪ CorelDRAW Graphics Suíte – trata-se de um programa de design e 

desenho vetorial, com um conjunto de ferramentas que ajudam na ilustração 

por vetores, design, criação de mapas de bits, edição de imagem, colorido e 

animação de gráficos. Os principais utilitários incluídos no pacote são: 

CorelDraw X3, Corel Photo-Paint e Corel Capture. Utilizados para criação 

de material gráfico, diagramação etc. 

 

▪▪ Suíte FotoWare – composto por um conjunto de softwares e aplicativos 

utilizados para o tratamento de imagens. Estão inclusos: FotoStation, Color 

Factory, Index Maneger e Foto Web. 
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 ▪▪▪ FotoStation - é a interface da ficha de metadados, onde são 

realizadas a descrição e indexação dos arquivos digitais, também é onde 

são selecionadas quais imagens irão para o Foto Web. 

 

 ▪▪▪ Color Factory – é o programa que lida com tarefas de arquivo de 

fluxo, automatiza a produção, executando controle de qualidade e 

melhoramento de imagem, gerenciamento de cores, processamento e 

gestão de arquivos PDF, aplicação de metadados e renomeação de 

arquivos em lote. 

 

 ▪▪▪ Index Manager - é um aplicativo de servidor dedicado para indexação 

de imagens digitais e processamento de pesquisas no FotoStation e 

FotoWeb. 

 

 ▪▪▪ FotoWeb - trabalha com arquivos de imagens, PDFs e outros 

conteúdos multimédiam, para a publicação de seus arquivos digitais na 

web. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ACERVO DA GRES 
 

 

O acervo da GRES é composto por diversos gêneros documentais, entre os 

especificados a seguir, existem os digitais arquivados em mídias e no drive interno. 

Constata-se que o acervo da GRES não possui um direcionamento para 

arquivamento, cada um arquiva de maneira fácil a si próprio para a recuperação. 

Não diferente de outros setores e da maioria de outras instituições.  

Quase a totalidade de documentos é composta por documentos denominados 

híbridos - documentos que nascem em suporte digital e posteriormente são 

impressos. A organização se dá de acordo com o tipo documental, organizados em 

pastas onde os documentos são alocados interiormente em plástico, o mesmo 

arquivamento por tipo ocorre com os documentos recebidos pela gerência. 

A exceção do arquivamento se dá aos documentos que geram produtos 

valiosos, como por exemplo, os Relatórios Anuais e eventos do Rio Pipeline (evento 

bienal que ocorre para área de dutos). Estes geram dossiês arquivados em pastas 

de polietileno, que guardam toda a etapa de produção até gerarem os produtos 

finais, no caso específico, os relatórios impressos e digitais na versão em português 

e inglês, e respectivamente a montagem e funcionamento de stand na feira bienal. 

Existem também documentos que são arquivados somente em meio digital, 

como exemplo cita-se as notas fiscais. Atualmente, grande parte das notas fiscais é 

gerada por meio digital (nota eletrônica) onde são arquivados na rede interna da 

GRES e outra via é gerada e encaminhada à Gerência de Compras e Contrações 

(GCTR), contudo, quando este documento não apresenta este suporte é realizada a 

digitalização do mesmo para posteriormente seguir sua tramitação. Conforme abaixo 

demonstrado na Figura 4, atentos que o documento é renomeado de acordo com a 

empresa/produto, para posteriormente, caso for necessário, facilitar sua 

recuperação.  

Figura 4 – Rede Interna GRES 

 

  
Fonte: Rede Interna da TBG, drive corporativo da GRES 
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O acervo da GRES é diversificado, fixados em suportes variados: papel, disquete, 

fita cassete, fita VHS, fita Beta-cam, CD/DVD-ROM, HD, pen-drive. Com exceção do 

disquete, todos os suportes considerados obsoletos, são recuperáveis, embora que 

para isso são contratados serviços externos de empresas especializadas em 

migração de suportes, pois, trata-se do setor de comunicação, e todo material já 

produzido além de compor o portfólio da equipe, serve de também de embasamento 

para novos materiais, até mesmo alguns possuem caráter histórico para a TBG. Mas 

este trabalho é executado parcialmente, na medida em que há necessidade, dado o 

grande volume fitas magnéticas. O acervo da gerência é composto por: 

 

▪ documentos audiovisuais: programas de TV, vídeos, filmagens, reportagens – 

aproximadamente 124 itens; 

 

▪ documentos bibliográficos: folhetos, livros e periódicos – aproximadamente 1109 

metros lineares; 

 

▪ documentos cartográficos: desenhos técnicos, diagramas, fotografias aéreas e 

mapas – aproximadamente 641 itens; 

  

▪ documentos eletrônicos: slides e disquetes – aproximadamente 337 itens; 

 

▪ documentos iconográficos: cartazes, cartões postais, cópias por contato, negativos 

e fotografias – aproximadamente 30458 itens, sendo as fotografias o foco deste 

estudo que será aprofundado na seção 3.2; 

 

▪ documentos sonoros: narração e programas de rádio – 7 itens; 

 

▪ documentos textuais: contratos, memoriais descritivo (descreve as condições e 

características com minúcias de cada produto/serviço nos processos de compra), 

documentos oriundos das reuniões do setor, termos de responsabilidade (material 

que sai do setor para outro dentro da própria empresa), autorizações de direitos de 

uso de imagem, cessões de direito autoral, panfletos e relatórios, etc. – 

aproximadamente 2.407 metros lineares; e 
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▪ documentos tridimensionais: troféus e brindes corporativos – aproximadamente 

200 itens. 

 

 

  3.1 TRANSFERÊNCIA E ELIMINAÇÃO DO ACERVO 

 

 

Atualmente existe cerca de 570 metros lineares de documentos separados 

pela estagiária de Arquivologia, aguardando uma avaliação mais criteriosa da 

gerente para destinação destes documentos. 

Será a primeira experiência do setor com a transferência/eliminação de 

documentos. Está demanda veio da saturação dos armários que não suportam mais 

a quantidade de documentos. Muitos guardados sem necessidade. A avaliação 

primária foi embasada nos estudos dos tipos documentais que foi encontrado neste 

1º momento. Compostas por: contratos, slides impressos, anotações, campanhas 

natalinas promovidas pela gerência etc. 

A empresa TBG possui um arquivo geral externo, que funciona como uma 

espécie de Estoque de Material e Arquivo trata-se de uma empresa terceirizada, que 

detém armazenados documentos e matérias físicos de todas as gerências da sede 

da TBG.  

Materiais que são produzidos em grande escala pela GRES são 

acondicionados uma parte para permanecer na sede, sendo reposto à medida que 

houver necessidade, e as demais quantidades é enviado para esta empresa, 

seguindo os procedimentos padrões no sistema da TBG: 

- Abertura de chamado através do Sistema de Abertura de Chamada (SIAC), com 

inserção de dados de serviço; (nome do requerente, tipo de serviço, prioridade da 

chamada e setor destinado para atender a chamada). 

- Descrição da solicitação; 

- Cópia da nota fiscal; 

No caso especifico da GRES, os procedimentos com relação a estes serviços 

são destinados a GINF (Gerência de Infraestrutura). Ao final da execução o 

chamado retorna ao solicitante, no intuito que este o finalize, atribuindo uma nota ao 

atendimento. 
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Todo este procedimento é feito através do e-mail corporativo (LotuNotes) que 

cada funcionário possui, estes têm as devidas configurações, ou seja, as atribuições 

com perfil de cada usuário, determinada pelo coordenador ou gerente. 

 

 

  3.2 O ACERVO FOTOGRÁFICO 

 

 

O acervo fotográfico da TBG é constituído de imagens desde o início das 

obras de construção do Gasoduto Bolívia-Brasil, em 1999, quando eram registradas 

as etapas e evolução da construção. Desde então é notório o crescimento do 

acervo, que conta atualmente com mais de 18 mil imagens. 

Inicialmente eram poucas fotografias, estas estão todas catalogadas e 

arquivadas adequadamente em pastas próprias para acomodar o acervo.  A maior 

quantidade do acervo fotográfico encontra-se em documentos digitais, organizados 

em pastas na rede interna, mas este procedimento foi abandonado, pois, à medida 

que crescia a quantidade de imagens sobrecarregava a rede e comprometia 

gerenciamento de tantas informações visuais.  

Observando práticas de empresas que utilizavam banco de imagens, tais 

como Petrobras, Editora Abril e Rede Globo, e após alguns estudos a GRES, foi 

criado o projeto do BIT, Banco de Imagem da TBG. Em 2005, a TBG adquiriu um 

pacote de softwares FotoStation para o melhorar o tratamento do banco de imagens.  

O BIT fica disposto na intranet, com acesso de todos os funcionários, 

podendo fazer pedido através do e-mail corporativo, existem regulamentações de 

direitos autorais e uso de imagem para ciência de todos. A solicitação tem um prazo 

de até 48 horas para ser atendida.  

Os procedimentos adotados pela GRES com o acervo fotográfico ganham um 

tratamento especificamente arquivístico. A entrada de um novo grupo é devidamente 

registrada no inventário, onde o CD/DVD é numerado, descrito resumidamente o 

evento, nome do autor, totalizado as imagens, quantificado as imagens indexadas 

(dado acrescentado posteriormente), data-limite e observações pertinentes se 

necessário, tudo contido em planilha eletrônica. Parte desses dados também está 

contida nas etiquetas que recebem o CD/DVD, porém, de forma resumida, 

facilitando a localização física da mídia e seu conteúdo.   
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A preocupação nos usos e direitos sobre das imagens é uma constante, por 

isso além de informações no BIT, foi elaborado o Termo Direitos Autorais e de 

Licença de Uso de Imagens que são assinados em por fotógrafos e pelos 

fotografados, quando estes são terceiros (pessoas que não fazem parte da 

empresa). Os dados deste documento são incluídos no Inventário de Direitos 

Autorais e Uso de Imagens, existente em planilha eletrônica. Após são arquivados 

em pasta física e recebem a notação no verso da folha que identifica a localização 

física e remete ao CD/DVD do qual o Termo está atrelado conforme a vide Figura 5.   

 

Figura 5 – Esquema de Notação e Inventário 

 

 
Fonte: Elaboração do autor, com base dos documentos internos da GRES 

 

Após todos os esses procedimentos mais a descrição e a indexação, são 

selecionados algumas imagens para compor o BIT. Acessível para todos os 

colaboradores da TBG que podem solicitar as fotografias pelo sistema integrado BIT 

e Lotus Notes. O atendimento às solicitações de imagens deve ser atendido até 48 

horas, onde duas pessoas da gerência ficam responsáveis pelo atendimento, 

quando o pedido é finalizado o solicitante recebe a fotografia e a pesquisa de 

satisfação. 

Este configura um dos tipos de perfil de utilização do sistema, onde três tem 

acesso de administrador com plenos poderes para serviço de indexação, descrição, 

exclusão, enfim todas as alterações possíveis. Os outros componentes da gerência, 

podem apenas visualizar e copiar o que está selecionado para pasta determinada 

previamente pelos mesmos.  
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No acervo publicado no BIT, além das fotografias classificadas como 

históricas, são imagens que preservam e resgatam a memória da companhia, as já 

faladas anteriormente que retratam o início da obra do Gasoduto Bolívia-Brasil, há 

também imagens específicas do setor de dutos como, instalações – Ecomps 

(estações de compressões), Emedes (estação de medição) Pontos de Entrega - 

equipamentos, faixas de servidão, técnicos de faixa, projetos sociais apoiados, 

posses, colaboradores TBG, feiras, exposições, patrocínios, acidentes com o duto, 

enfim todas atividades realizadas e eventos envolvendo a TBG. Atualmente existem 

no acervo aproximadamente 18.700 imagens do BIT, mas apenas 810 estão 

publicadas para acesso dos funcionários, este número corresponde a do percentual 

corresponde a pouco mais de 4,3 % do acervo publicado.  

Há também a seção fotográfica organizada de acordo com a amplitude 

exigida pelo evento ou ocasião Existe um prestador de serviço no qual é agendado o 

acompanhamento deste profissional nos eventos juntamente com a equipe da GRES 

escalada. Quando necessárias são contratados outros profissionais, por exemplo, 

cobertura aérea, fotos noturnas em estações. Para eventos externos de tamanha 

complexidade são contratados, além de fotógrafo especializado, os serviço de 

locação aérea – helicópteros – estes serviços devem ser muito bem alinhados, pois 

dependem, em sua grande maioria, de técnico de faixa que conheça bem a região a 

ser fotografada. 

Cada conclusão de seção fotográfica gera um grupo de imagens gravado em 

mídias digitais, geralmente CD ou DVD, com arquivos em alta e em baixa de tudo o 

que foi produzido e enviado à GRES. Os fotógrafos apenas para determinado 

serviço, envia junto com o material fotografado, o Termo de Cessão de Direitos 

Autorais das imagens devidamente assinado.  

 

 

 

 



4 OS CONCEITOS ARQUIVÍSTICOS E A FOTOGRAFIA 
 

 

Para dissertar a respeito da inserção da fotografia a partir da perspectiva de 

ser um documento arquivístico, devemos pontuar o conceito de documento de 

arquivo. Destacamos o formulado por Duchein, por ser o conceito mais adotado na 

esfera arquivística. Segundo o teórico, é considerado documento de arquivo “o 

conjunto de documentos de qualquer natureza, reunidos orgânica e 

automaticamente por um corpo administrativo, uma pessoa física ou jurídica, em 

razão de suas funções ou de suas atividades” (DUCHEIN, 1983 p. 17). De acordo 

com a definição exposta pela Nobrade (2007 p. 15), este mesmo conceito se 

equivale ao conceito de fundo. 

Velloso evidencia que documento de arquivo “prova um fato, testemunha um 

ato”(informação verbal)5. Esta afirmativa denota uma característica de suma 

importância no âmbito arquivístico, pois está relacionada ao contexto de produção 

uma vez que para a Arquivologia, é indispensável manter e preservar o contexto de 

produção. Camargo (2003) reforça a relevância da questão quando afirma que 

 
 

O estatuto probatório dos documentos de arquivo depende, portanto 
de sua natureza contextual, que deve ser preservada a todo custo 
sob pena de fazê-lo perder a capacidade de refletir a instituição de 
origem.  
Se a natureza contextual do arquivo faz dos documentos parcelas 
dotadas de tempo e circunstância, cujo significado pleno só é 
alcançado no âmbito das relações que mantêm entre si, dificilmente 
agentes externos à instituição poderão compreender o verdadeiro 
alcance desse conceito de organicidade (CAMARGO, 2003, p. 3-7). 

 
 
Entretanto, os documentos arquivísticos possuem outras características além 

da apresentada acima. Tais características estão sempre presentes, sendo 

intrínsecas ao documento de arquivo uma vez que atestam e evidenciam o 

documento, diferenciando-o dos demais. Segundo Duranti (1994) 

 
 

As características de imparcialidade, autenticidade, naturalidade, inter-relacionamento e 
unicidade tornam a análise dos registros 

                                                           
5 Comentário em sala de aula, durante a disciplina Fundamentos Arquivísticos II, no 1º semestre de 
2008 
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documentais o método básico pelo qual se pode alcançar a 
compreensão do passado tanto imediato quanto histórico, seja com 
propósitos administrativos ou culturais (DURANTI, 1994, p. 52). 

 
 

Abaixo aprofundamos as características apontadas por Duranti: 
 

■ Imparcialidade : os documentos de arquivo são produzidos dentro de determinado 
contexto e para determinados fins;  
 
 
■ Autenticidade : os documentos de arquivo são criados, mantidos e conservados 
sob custódia de acordo com procedimentos regulares que podem ser comprovados; 
 
 
■ Naturalidade : os documentos de arquivo são produzidos e acumulados no curso 
de transações e de acordo com as necessidades do assunto tratado; 
 
 
■ Inter-relacionamento : os documentos de arquivo estabelecem relações entre si 
e com as atividades que os geraram; e 
 
 
■ Unicidade : cada registro arquivístico tem um lugar único na estrutura documental 
do conjunto ao qual pertence. 
 

Os aspectos físicos também garantem o reconhecimento da autenticidade do 

documento de arquivo, sendo esta análise feita pela Diplomática, definida como a 

“disciplina dentro das ciências documentárias, que se ocupa da descrição e 

explicação dos atos escritos, estuda a relação entre a natureza do ato e a sua forma 

documentária” (RODRIGUES, 2009 p. 1, grifo do autor). Em síntese, a Diplomática, 

Segundo o Dicionário de Terminologia Arquivística, é a “disciplina que tem como 

objeto o estudo da estrutura formal e da autenticidade dos documentos” (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005 p. 70). 

Duranti (1994) expõe que a disciplina  

 
   

diplomática explicita os laços 'entre 05 componentes intelectuais de 
um documento e os elementos de uma ação especifica, enfatiza as 
relações entre os tipos de documentos, [...] tipos de ações e de 
etapas de procedimento, mostra todos os tipos de interação entre 
pessoas e documentos (DURANTI, 1994 p. 61). 

 
 

Para fazer uma reflexão sobre a fotografia enquanto documento arquivístico, 

focaremos a seguir os princípios e teorias estudados na Arquivologia. 
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  4.1 PRÍNCIPIOS E TEORIAS ARQUIVÍSTICAS 

 

 

Torna-se indispensável evidenciar alguns princípios básicos da Arquivologia, 

uma vez que “para uma disciplina, um princípio é uma lei aplicável para tudo, por 

todos e em todas as situações” (ROUSSEAU; COUTURE, 1998 apud COX, 1986), o 

que evidentemente inclui a descrição e indexação de documentos arquivísticos. 

O mesmo vale para as teorias e características apresentadas no âmbito 

arquivístico e que são balizadoras para todas as atividades desempenhadas. No 

entanto, não se pretende discutir detalhadamente os princípios e teorias, mas 

apenas explicitar alguns aspectos que evidenciam as fundamentações teóricas das 

práticas arquivísticas. 

O princípio da proveniência criado em 1841 por Natalis de Wailly, tem por 

finalidade evitar que as intervenções feitas pelos arquivistas nos documentos, 

levassem à perda dos mesmos, como acontecia quando os documentos eram 

ordenados por assunto, datas, entre outros, deixando de lado o principal: o 

organismo produtor (ROUSSEAU; COUTURE, 1998, p. 79 e 81).  

Segundo Rousseau e Couture (1998), o princípio da proveniência é o “[...] 

princípio fundamental segundo o qual os arquivos de uma mesma proveniência não 

devem ser misturados com os de outra proveniência e devem ser conservados 

segundo a sua ordem primitiva, caso exista” (ROUSSEAU; COUTURE, 1998 p. 82).  

O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística corrobora o que foi 

apontado por Rosseau e Couture, ao explicitar que o princípio de proveniência 

define-se como o “princípio básico da Arquivologia segundo o qual o arquivo 

produzido por uma entidade coletiva, pessoa ou família não deve ser misturado aos 

de outras entidades produtoras. Também chamado princípio do respeito aos fundos” 

(ARQUIVO NACIONAL, 2007, p 136). 

Outro princípio importante para a área é a Teoria das Três Idades. Tendo sua 

origem nos Estados Unidos, foi desenvolvida por arquivistas e por records managers 

para o intuito de solucionar o problema referente à acumulação de massa 

documental (ROUSSEAU e COUTURE 1998, p. 53). Consiste basicamente a teoria 

na classificação dos documentos em 3 fases:  
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• Arquivos Correntes - para documentos constantemente utilizados e 

indispensáveis para execução de atividades do cotidiano; 

• Arquivos Intermediários - para documentos que não são consultados 

com frequência e que aguardam o prazo para a guarda definitiva - caso 

tenham valor histórico - ou para serem eliminados; e  

• Arquivos Permanentes - documentos que após tramitação corrente e 

cumpridos o prazo pré-estabelecidos – arquivo intermediário – 

possuem valor histórico, onde são passiveis de consulta.  

 

Para a Arquivística, um documento possui características intrínsecas que o 

difere dos outros documentos. Entre estas está o valor do documento que pode ser 

de primário ou secundário.  

Define-se valor primário como o valor de ação, onde o documento dá conta 

para ‘o que’ foi criado, a razão de existência de dado documento. Schellenberg 

(2006) torna compreensível este fato quando explicita que os documentos são 

produzidos para cumprimento de objetivos das entidades que os criou, ou seja, 

entidades jurídicas geram documentos “administrativos, fiscais, legais ou executivos” 

(SCHELLENBERG, 2006). Além destes documentos, acrescentaríamos também 

documentos pessoais, visto que podem se tratar de documentos gerados por 

pessoas físicas. Schellenberg (2006) finaliza esclarecendo que “esses usos são, é 

lógico, de primeira importância” (SCHELLENBERG, 2006 p. 180). 

Já o valor secundário trata-se de valor de prova, de testemunho, “valor 

agregado em função de seu potencial informativo” (RODRIGUES, 2009 p. 10), logo, 

consiste em fonte de pesquisa histórica e ou de pesquisa científica. Isto ocorre após 

o cumprimento das ações, vigência de determinados documentos e a avaliação 

realizada por profissionais competentes. O processo avaliativo é realizado por uma 

comissão de avaliação documental e deve ser composta por pessoas capacitadas 

em documentação, legislação e da área que gerou o documento. Por exemplo, no 

caso de documentos fiscais, seria adequado que um dos membros da comissão 

fosse contador e outros profissionais que possam identificar o potencial dos 

documentos e se possivelmente servirão para fomentar a pesquisa de outrem.  

No entanto, é importante ressaltar que nem todo documento possui os valores 

primário e secundário. Inclusive, se esta situação ocorresse, acarretaria o caos no 

âmbito da documentação, pois a massa documental gerada na atualidade por toda 
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entidade, seja pública ou privada, é imensurável. Estas características de prova e 

testemunho são as que fundamentam os documentos em fase permanente. 

 Todavia, o oposto configura-se uma regra, pois o documento tido como 

secundário a priori obteve seu valor primário.  

Sendo a fotografia nosso objeto de estudo, na seção seguinte apontaremos 

alguns aspectos teóricos da fotografia como documento arquivístico. 

 

 

4.2 A FOTOGRAFIA COMO DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO  

 

 

Os documentos iconográficos, em especial os imagéticos, possuem 

características próprias de leitura, pressupondo de antemão a análise de 

proveniência e apoio textual, onde cada detalhe se faz sumariamente importante 

para sua organização, contextualização e descrição. 

Desde seu surgimento no século XIX até os dias atuais, observamos que a 

fotografia vem se inserindo no acervo de diversas instituições como arquivos, 

bibliotecas, museus, centros de documentações, em instituições públicas ou 

privadas. Lacerda (2011) expõe que as fotografias são  

 
 
integrantes dos chamados bens materiais de valor cultural e histórico 
em nossa sociedade, os documentos fotográficos considerados de 
valor permanente vêm constituindo conjuntos documentais 
consideráveis nas instituições de guarda de acervos. (LACERDA, 
2011). 

 

 

Lacerda atenta para o fato de que 

não é o tipo documental nem o suporte os responsáveis por 
determinarem sua condição de bem patrimonial de um tipo de 
instituição específica, mas, como bem marca Bellotto, é a função pela 
qual o documento é criado e seu próprio destino de armazenamento 
os elementos que ajudam a definir seu lugar nesses vários espaços e, 
consequentemente, o enfoque e tipo de tratamento que lhes é 
conferido. (LACERDA, 2011) 
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 Tardaram aos historiadores considerarem as fotografias como fontes para 

pesquisa. Por serem fiéis à tradição de utilizar documentos textuais, os historiadores 

renegaram por anos as fotografias. Os historiadores alegavam que a tecnologia 

utilizada nos registros fotográficos retirava a espontaneidade, o que para eles era 

imprescindível, pois consideravam as fotos posadas “meros instantes congelados da 

realidade, sem valor informativo e de prova” (MIGUEL, 1993, p.122).  

Somente em 1929 há o inicio de ruptura da tradicional historiografia por 

Lucien Febvre e Marc Bloch, estudiosos atentos à ampliação dos recursos para o 

entendimento dos fatos históricos, uma vez que estes não eram comprovados 

apenas com documentos textuais. A partir da nova concepção, “a história nova [...] 

deveria levar em conta o estudo das conjunturas, das estruturas e também o caráter 

multiforme da documentação histórica” (MIGUEL, 1993 p. 122). 

Segundo Lucien Febvre, 

 

a história faz-se com documentos escritos, sem dúvida. Quando 
estes existem. Mas pode fazer-se, deve fazer-se sem documentos 
escritos, quando não existem. Com tudo o que a habilidade do 
historiador lhe permite utilizar fabricar o seu mel, na falta das flores 
habituais. Logo com palavras, signos, paisagens [...] Como os 
exames das pedras feitos pelos geólogos e com as análises de 
metais feitas pelos químicos. Numa palavra, com tudo o que, 
pertencendo ao homem, depende do homem, serve o homem, 
exprime o homem, demonstra a presença, a atividade, os gostos e 
as maneiras de ser do homem (FEBVRE apud MIGUEL, 1993). 

 

No artigo de Miguel (1993) observamos a transformação sinalizada pela 

ruptura da historiografia iniciada por Lucien Febvre e Marc Bloch, visto que tais 

mudanças ocasionadas pela abrangência de novas concepções de documentos 

acarretaram também na ampliação da concepção dos arquivos e de suas políticas 

de guarda. Nessa conjuntura, com o advento tecnológico, Miguel (1993) destaca 

que, além do documento escrito, o documento microfilmado, o fotográfico (os 

diapositivos e fotográficos), o sonoro (fitas audiomagnéticas e discos), o filmográfico 

(películas cinematográficas) e as fitas videomagnéticas, são reconhecidos como 

documentos, o que até então os historiadores não reconheciam. 

Esta mudança no paradigma historiográfico traz consigo a mudança também 

nos arquivos que deixavam de ser centralizados, onde somente remontavam a 
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história através de documentos que retratassem a vida de nomes conhecidos, de 

grandes acontecimentos, de fatos políticos e administrativos. É chegado o momento 

em que história passou a se interessar também pelo coletivo, a sociedade, pelo 

cotidiano dos anônimos (MIGUEL, 1993, p. 122). 

Nesse contexto, os arquivos ampliam suas funções, uma vez que deixam de 

ser repositórios de documentos probatórios de atos econômicos ou administrativos. 

Segundo Miguel, os arquivos 

Tornaram-se instituições destinadas a recolher, organizar, conservar 
e tornar acessíveis os documentos da memória coletiva. Memória 
ligada aos comportamentos, às mentalidades. Memória captada não 
mais nos acontecimentos, mas no tempo longo, menos nos textos e 
mais nas palavras, nas imagens e nos gestos (MIGUEL, 1993, p. 
123). 

 

Observamos que os acervos fotográficos representam não somente novas 

fontes de pesquisa para compreender fatos históricos, mas seu potencial 

informacional é ampliado com os novos usos desse gênero documental, 

representado pela organização dos bancos de imagens institucionais. 

Para que esse novo papel da fotografia tenha seu objetivo atingido, é preciso 

representá-la de acordo com as necessidades de seus usuários, de modo que estes 

tenham sucesso nas suas buscas. Para que isto ocorra, nos deteremos nos 

aspectos teóricos da indexação e suas etapas. 

 

 



5 ASPECTOS TEÓRICOS DA INDEXAÇÃO 
  

 

Neste capítulo serão abordadas algumas das principais questões 

relacionadas à indexação, definido como “processo intelectual de análise de um 

documento e de representação dos aspectos pelos quais ele pode ser procurado” 

(CAMPOS, 2008 p. 5), o uso pragmático em áreas de conhecimentos distintas com 

particularidades afins – Ciência da Informação, Arquivologia e Biblioteconomia, etc. 

– o que discursam os principais teóricos e suas reflexões.  

A indexação é uma prática antiga, que surge na Biblioteconomia, e 

atualmente é cada vez mais utilizada por arquivistas e outros profissionais da 

informação. Fujita (2003) corrobora tal afirmação quando diz que a indexação é 

considerada como o 

 
[...] ato de construir índices [e] é prática bastante antiga no 
tratamento de documentos. Basta sabermos que em "bibliotecas" da 
Antiguidade já existiam listas dos documentos ali armazenados. 
Entretanto, a partir do momento que a ordenação dessas listas 
necessitou de uma organização por assunto foram estabelecidas 
profundas mudanças na abordagem do ato mecânico de construir 
índices, ou seja, introduziu-se um processo de análise do conteúdo 
dos documentos (FUJITA, 2003, p. 61 - grifo do autor). 

 
 

A indexação sintetiza ou representa o conteúdo informacional do documento. 

Para Lancaster (1993) as práticas de indexação tem o mesmo objetivo, onde o 

conjunto de termos elaborados podem ser considerados com um minirresumo, 

segundo o autor. Ainda seguindo está mesma linha de raciocínio Lancaster afirma: 

“os termos atribuídos pelo indexador servem como pontos de acesso mediante os 

quais um item bibliográfico é localizado e recuperado” (LANCASTER, 1993, p. 5). 

Fujita (2003) complementa afirmando que a indexação “é uma combinação 

metodológica altamente estratégica entre o tratamento do conteúdo de documentos 

e sua recuperação por um usuário”. Deve ser feita com critérios específicos, 

observando os princípios norteadores. Em 1981, a World Information System for 

Science and Technology (Apud FUJITA, 2003) formulou “Princípios à indexação” 

onde destaca que “durante a indexação, os conceitos são extraídos do documento 

através de um processo de análise, e então traduzidos para os termos de 

instrumentos de indexação (tais como tesauros, listas de cabeçalhos de assunto, 
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esquemas de classificação, etc.)”. Isto evidencia que a indexação não é 

realizada com palavras escolhidas aleatoriamente, existem embasamentos e 

princípios a serem seguidos. 

 Muitos teóricos vêm ao longo do tempo discutindo o conceito de indexação 

por ser uma atividade abrangente, que ganha destaque desde a década de 60 do 

séc. XX. Destas discussões surgiram correntes teóricas, as quais se destacam: a 

francesa, a espanhola e a inglesa (SILVA; FUJITA, 2004, p. 136). 

Na corrente francesa , o teórico Jean-Claude Gardin atraiu diversos teóricos 

após a inserção da expressão “Análise Documentária” e a definiu como “um conjunto 

de procedimentos efetuados com a finalidade de expressar o conteúdo de 

documentos científicos, sob formas destinadas a facilitar a recuperação da 

informação” (GARDIN, 1981 apud SILVA; FUJITA, 2004). São representantes desta 

corrente: Coyaud, Chaumier, Kobashi, Smit, Tálamo, Ginez de Lara, Cintra, Cunha, 

Guimarães, Fujita, Gil Leiva, Ruiz Perez, Pinto Molina, o espanhol García Gutiérrez 

(SILVA; FUJITA, 2004, p. 137).  

Segundo Guimarães 

 
[...] a Análise Documentária é um macro universo no qual a 
indexação está inserida. A indexação é, então, o resultado da fase 
de representação, fase final da análise documentária, em que se 
utilizam as linguagens documentárias para a geração de produtos 
documentários (índices e notações, classificatórias, etc.) 
(GUIMARÃES, 2000, apud SILVA; FUJITA, 2004). 

 

A corrente espanhola  a demarca a Análise Documentária em duas divisões: 

1) forma – compreende a análise descritiva ou bibliográfica, referente ao 

tratamento físico da informação ligado ao suporte; e 

2) conteúdo – que atenta ao tratamento temático da informação, exclusivamente 

para representar de forma sintetizada o assunto intrínseco ou extrínseco 

tratado no documento (SILVA; FUJITA, 2004, p. 137). 

 

Em seu artigo A indexação e descrição em arquivos: a questão da 

representação e recuperação de informações, publicado em 2006 Campos faz um 

paralelo que pode ser observado sobre a perspectiva espanhola. Na Arquivologia, o 

tratamento documental dado na descrição engloba a definição de pontos de acesso 

sobre aspectos objetivos ou físicos como: autor, data, local, entre outros. Da mesma, 
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forma define pontos de acesso tendo em vista aspectos subjetivos ou intelectuais 

que trata da análise e interpretação acerca do conteúdo informacional contidas nos 

documentos. Um conceito onde se encontra implícito dois tratamentos dados aos 

documentos. 

Diferente do que ocorre na Biblioteconomia, onde a indexação trata dos 

aspectos subjetivos/intelectuais, ou seja, análise e representação dos documentos 

com fins de recuperação, e a catalogação que utiliza os aspectos físicos/objetivos do 

documento, visando à padronização e a troca de informação. Dois conceitos para 

dois processos de tratamento documental. (vide figura 6) 

 

Figura 6 – Representação conceitual da descrição 

 
Fonte: a autora com base em Campos (2006). 

 

A corrente inglesa  entende a Análise Documentária e Indexação como 

sendo apenas um processo, não havendo nenhuma distinção entre ambos, pois 

“compreendem processos idênticos, incluindo-se a análise de assuntos como etapa 

inicial da indexação”. Alguns teóricos que representam esta corrente: Foskett, 

Lancaster, Campos, Van Slype, Farrow, entre outros.  

Segundo Borko e Bernier (1978) dois representantes da corrente inglesa “a 

indexação é definida como o processo de analisar o conteúdo informacional dos 

registros do conhecimento e sua expressão na linguagem do sistema de indexação” 

(BORKO; BERNIER, 1978, apud SILVA; FUJITA, 2004, p. 137). 

Tendo em vista os três aspectos apontados pelas correntes teóricas, Bastos 

e Campos (2007 p. 32) ressaltam:  
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[...] podemos dizer que é possível vê-la [Análise Documentária] como 
um amplo processo de elaboração de informação documentária, 
efetuando mediante análise, síntese e representação do conteúdo 
informacional, estando a leitura documentária incluída nesta etapa 
da análise. Além disso, é relevante a ação consciente do indexador 
em relação à estrutura textual, à temacidade e ao conhecimento das 
necessidades informacionais de uma clientela (Bastos; Campos, 
2007, p. 32). 

  
 

Maria Luiza Campos (2006, p. 18) é ainda mais minuciosa “[...] o tratamento 

da informação constitui-se na execução de operações sequenciais sistemáticas 

sobres dados, visando descrever dados objetivos e intelectuais do documento e 

requerendo determinação de pontos de acesso”, desse modo, enfatiza a respeito da 

análise documentária se tratar de um amplo processo. 

Segundo Silva e Fujita (2004, p. 138), o crescente uso de tecnologias de 

recuperação da informação, torna a atividade de indexação mais abrangente, 

deixando de ser uma atividade apenas com a finalidade de elaborar índice, sendo 

substituída pela necessidade de representar o conteúdo informacional dos 

documentos utilizando termos. Acerca da evolução de conceito as autoras reforçam:  

 
compreendemos a análise documentária como área teórica e 
metodológica com o objetivo de tratamento temático de documento 
que abrange as atividades de Indexação, Classificação e elaboração 
de resumos, considerando as diferentes finalidades de recuperação 
da informação (SILVA; FUJITA, 2004 p. 138). 
 

Visto as considerações, podemos assim dizer que sem dúvida nenhuma a 

análise documentária é sumariamente importante, uma vez que todas as correntes 

teóricas evidenciam o mesmo. No entanto, independentemente das discussões em 

torno da questão, vale ressaltar que tanto a indexação quanto a análise de 

documentos dependem uma da outra para dar conta de sua função. E para isso o 

indexador tem papel fundamental em todo este processo. 

 

 

  5.1 INDEXAÇÃO E ARQUIVÍSTICA 
 

 

Embora a prática de indexação seja oriunda da biblioteconomia, observamos 

que os profissionais que trabalham com os documentos na sua prática diária utilizam 
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procedimentos que visam à representação do assunto do documento, estando entre 

eles os arquivistas. Constatamos tal fato principalmente quando instituições 

oferecem seus acervos em ambiente web, entre os quais estão as bases de dados e 

banco de imagens onde a indexação é indispensável, pois, “é necessário re-

apresentar  esses documentos em meio informatizado através de pontos de acesso 

visando o tratamento da informação com fins de recuperação” (CAMPOS, 2006, p. 

18 - grifo do autor). 

Contudo, a definição de pontos de acesso para a recuperação já vem sendo 

estudada na descrição arquivística, ou seja, para os profissionais de Arquivologia a 

indexação constitui uma das práticas que compõem a descrição.  

Verifica-se, desde 1983 no cenário internacional, publicações que, além de 

estabelecer normas de descrição arquivística, definem a padronização de pontos de 

acesso, com base na AACR2r6. Mas as publicações deixam evidente que é apenas 

para a padronização de termos e que “o responsável pela tarefa [de padronização 

dos termos] sempre deve levar em consideração ‘o princípio da proveniência’” como 

aponta Oliveira (2009, p. 29). 

Destacam-se na teoria sobre a descrição arquivística as seguintes 

publicações: 

� Em 1983, nos EUA, há a publicação da APPM - Archives, Personal 

Papers, and Manucripts: a cataloging manual for archival repositories, 

historical societies, and manuscript libraries, teve segunda edição 

publicada em 1989. 

� Em 2004, também nos EUA, a DACS – Describing Archives a Content 

Standard, foi publicada, substituindo a AMPP utilizada por mais de 20 

anos. 

� Em 1990, no Canadá, houve a publicação da RAD- Rules for Archival 

Description. 

� Em 1986 na Inglaterra, lançam o Mad – Manual of Archival Description. 
 

Posteriormente, para consolidação das normas arquivísticas o Conselho 

Internacional de Arquivos lança duas grandes normas: EM 2003 a ISAD(G)7 – 

Norma Internacional de Descrição Arquivística (Geral), e em 2004, a ISAAR(CPF) -  
                                                           
6 AACR2 - Código de Catalogação Anglo-Americano, norma para catalogar documentos 
bibliográficos, e padronizar as entradas de ponto de acesso. 
 
7 Sigla em inglês International Standard Archival Description (General) - ISAD (G) 
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Norma internacional de registro de autoridades arquivística para entidades  

coletivas, pessoas e família. 

No Brasil, em 2006, é lançada pelo Conselho Nacional de Arquivo (Conarq) a 

NOBRADE - Norma Brasileira de Descrição Arquivística, que inclui áreas de ponto 

de acesso e indexação de assuntos como diferencial em relação à ISAD(G). 

As publicações das normas ISAD(G) e ISAAR(CPF) e NOBRADE consolidam 

o grande avanço para a descrição e definição de pontos de acessos com 

instrumentos próprios para os arquivistas.  

Contudo, a definição de descrição arquivística vem sofrendo transformações 

ao longo do tempo, sendo discutida dentro da esfera internacional e nacional da 

Arquivologia, como se pode observar nas definições abaixo. 

Para a SAA – Society of American Archivist, descrição arquivística é o  

 

Processo de obter, ordenar, analisar e organizar qualquer 
informação que sirva para identificar, administrar, localizar e 
interpretar o patrimônio documental de instituições arquivísticas e 
explicar os contextos e sistemas de registro dos quais estes 
documentos foram selecionados. (SAA apud HAGEN, 1998, p. 2) 

 

Segundo o Conselho Internacional de Arquivos – CIA, a descrição consiste na 
 

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. (CONSELHO 
INTERNACIONAL E ARQUIVOS, 2003, p. 14).  

 

No panorama nacional, o Arquivo Nacional define descrição como sendo o 

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

dos documentos para elaboração de instrumentos de pesquisa” (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p. 67). 

Todos os conceitos evidenciam que a descrição não apenas uma atividade, 

pelo contrário, a descrição engloba um conjunto de atividades interligadas que 

resultam num todo, em outras palavras, as ações realizadas para descrever um 

documento fazem parte de um processo.  

Entretanto na Arquivologia a descrição é uma prática tipicamente realizada 

em documentos em fase permanente, ou seja, documentos com valores históricos 
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de guarda permanente. Belloto (2008, p. 173-174), acerca disso pondera,  

 
A descrição é uma tarefa típica dos arquivos permanentes. Ela não 
cabe nos arquivos correntes, onde seu correspondente é o 
estabelecimento dos códigos do plano de classificação ― que 
acabam por servir de referência para a recuperação da informação 
― assim como de outras categorias de controle de vocabulário e 
indexação que se usem para o mesmo fim. Tampouco faz sentido no 
âmbito dos arquivos intermediários, onde a frequência da utilização 
secundária é quase nula. Nesses depósitos, para fins de 
esclarecimento, de informações adicionais e de testemunho ainda 
decorrentes do uso primário, os instrumentos de busca resumem-se 
aos próprios planos de classificação, às listas de remessas de 
papéis, às tabelas de temporalidade e aos quadros gerais de 
constituição de fundos. Os conteúdos, a tipificação das espécies 
documentais, as datas-baliza, as subscrições, as relações orgânicas 
entre os documentos e a ligação entre função e espécie, enfim todos 
os elementos ligados às informações de interesse do historiador é 
que serão objeto do trabalho descritivo (BELLOTO, 2008, p. 173-
174). 

 

Porém, atualmente, com o advento de novas tecnologias e a demanda 

crescente de usuários utilizando a internet, a máxima arquivística de dar acesso aos 

documentos é confirmada, por conseguinte ultrapassa a barreira de localidade, onde 

as salas de consulta mais utilizadas são as online. Todos estes acontecimentos se 

sobrepõem aos argumentos sobre descrição defendidos por Belloto como pontuados 

acima.  

Há inclusive em contraponto a está concepção, autores mais contemporâneos 

como Rodrigues (2003) que defendem que a descrição deve ser realizada nos 

documentos independente da fase - corrente, intermediário e permanente – embora, 

cientes que a falta de recursos limitam está realização. Neste aspecto a ISAD(G) e a 

NOBRADE ambas as normas de descrição corroboram com estes teóricos 

 

A descrição arquivística no sentido mais amplo do termo abrange 
todo elemento de informação, não importando em que estágio de 
gestão ele é identificado ou estabelecido. Em qualquer estágio, a 
informação sobre os documentos permanece dinâmica e pode ser 
submetida a alterações à luz de maior conhecimento de seu 
conteúdo ou do contexto de sua criação (CONSELHO 
INTERNACIONAL DE ARQUIVOS, 2001 apud RODRIGUES, 2003)   

 

Esta norma estabelece diretivas para a descrição no Brasil de 
documentos arquivísticos, [...] e tem em vista facilitar o acesso e o 
intercâmbio de informações em âmbito nacional e internacional. 
Embora voltada preferencialmente para a descrição d e 
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documentos em fase permanente, pode também ser apli cada à 
descrição em fases corrente e intermediária . (NOBRADE, 2006 p. 
10, grifo nosso) 

 

Já para a Biblioteconomia o ato de indexar independe no primeiro momento 

desta definição de público, basta o livro dar entrada para ser indexado, não tendo a 

questão da tramitação do mesmo como no documento arquivístico. No caso dos 

centros de documentação, apresenta uma característica que é a disseminação da 

informação de acordo com sua comunidade usuária. A análise é feita sob outra 

perspectiva – para quê tal documento serve para o centro de documentação? 

(Lancaster 1993, p. 8) – neste sentido para direcionar a indexação do documento de 

acordo com seu usuário. A indexação é uma atividade feita na entrada dos 

documentos ao centro de documentação, onde o principal intuito é padronizar, 

identificar, representar o documento através da definição de pontos de acesso. 

(CAMPOS, 2006, p. 19).  

Enfim, no que se refere à descrição arquivística é concernente o pensamento 

compartilhado entre os teóricos COUTURE, 1999; RIBEIRO, 1996; CRUZ MUNDET, 

1994; RODRIGUES, 2003) que defendem que a descrição arquivística tem como 

papel principal representar o conteúdo de um dado documento. Segundo Rodrigues 

(2003) “a descrição é a função-chave no que diz respeito à representação da 

informação arquivística e na possibilidade de acesso a elas” (RODRIGUES, 2003, p. 

218).  

 

 

  5.2 PRINCIPAIS ETAPAS DA INDEXAÇÃO 

 

 

Seguindo a concepção de Lancaster (1993), as principais etapas de 

indexação são Análise Conceitual e Tradução.  

Fazendo uma reflexão das etapas de indexação, incluímos a leitura à análise 

conceitual, por considerarmos que no mesmo instante em que o indexador faz a 

leitura pragmática do documento, também é feito em conjunto a análise conceitual.  

 

A leitura documentária faz-se presente no momento em que o 
indexador realiza a análise do assunto tratado em um documento a 
fim de representá-lo em termos de indexação. É nesse momento que 
se inicia a identificação de conceitos - principal etapa da análise de 
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assunto - por meio da qual o indexador compreende os conceitos 
tratados em um documento, bem como verifica sua importância para 
seu sistema de informação. (SILVA; FUJITA, 2004, p. 147) 

 

A seguir destaco a leitura documentária e análise conceitual evidencia todo o 

conhecimento que o indexador deve ter a cerca do universo de assuntos tratados 

nos documentos, ou seja, a análise conceitual. De acordo com Silva e Fujita (2004), 

o indexador deve ter inter-relacionamento com grupo de usuários. As autoras 

evidenciam que “a identificação de conceitos também está atrelada ao seu contexto, 

pois é necessário que o indexador verifique, por meio da leitura , qual a importância 

dos conceitos selecionados para o sistema de informação” (SILVA; FUJITA, 2004, p 

147, grifo nosso). Lancaster (1993) também é categórico a esta condição ao afirmar 

que “Os indexadores necessitam saber mais do que os princípios da indexação. 

Devem, em especial, estar inteiramente a par dos interesses da comunidade 

atendida e das necessidades de informação dos membros dessa comunidade” 

(LANCASTER, 1993, p. 10). 

 

A identificação de conceitos também está atrelada ao seu contexto, 
pois é necessário que o indexador verifique, por meio da leitura, qual 
a importância dos conceitos selecionados para o sistema de 
informação. Nesse sentido, a leitura do indexador está condicionada 
a determinados objetivos e ao contexto do sistema de informação. 
Torna-se, pois, difícil, dissociar esses aspectos da atividade de 
leitura. (SILVA; FUJITA, 2004, p. 147) 
 

Segundo Lancaster (1993) a análise conceitual em primeiro momento 

consiste em decidir do que trata um documento, o seu assunto, sem esquecer que a 

indexação de assunto é feita para atender um determinado grupo de usuários, e 

quanto mais especializados forem os usuários, mais especializada deve ser a 

indexação afim de que atenda as especificidades destes. Quando identificamos do 

que trata o documento, estamos identificando sua tematicidade ou atinência. 

(LANCASTER, 1993, p. 8-9) 

As expressões atinência ou tematicidade, em inglês, about e aboutness, 

respectivamente, praticamente possuem o mesmo significado, que é tem por 

assunto, que diz respeito ou trata de. Deste modo, objetiva-se durante a leitura 

documental definir o assunto que melhor represente o documento. (LANCASTER, 

1993; SILVA; FUJITA, 2004). 
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Tarefa nada fácil para o indexador, “Wilson (1968 apud LANCASTER, 1993, 

p. 10) chega ao ponto de sugerir que a indexação de assuntos se defronta com 

aspectos ou problemas intratáveis ”, visto ser tão difícil decidir do que trata um 

documento, todavia, constatamos após tudo o que já foi exposto que a definição de 

tema ou assunto do documento constitui a base de uma boa indexação (grifo do 

autor).  

Existem várias metodologias acerca da representação temática, dentre os 

quais, salientamos o desenvolvido por Tálamo (1994, apud SILVA; FUJITA 2004, p. 

150) em que aponta que a representação temática do texto possui componentes que 

podem ser identificados respondendo as seguintes questões: 

 

 ♦ Quem? (ser);  
 ♦ O quê? (tema);  
 ♦ Como? (modo); e  
 ♦ Onde? (lugar) 

  

Posteriormente a identificação do tema dos documentos, destacamos a 

próxima etapa sendo a definição dos termos a serem traduzidos para a língua do 

sistema. A tradução consiste em converter o assunto em termos descritores que 

representem e recuperem o documento, quando forem pesquisados pelos usuários. 

No que tange a escolha dos termos, segundo o UNISIST (1981, apud SILVA; 

FUJITA, p. 86) corresponde ao momento mais delicado, pois, o indexador deve estar 

atento a uma série de fatores, nos quais a própria UNISIST e diversos teóricos como 

Lancaster (1993); Silva e Fujita (2004); Campos (2006); Oliveira (2010) entre outros, 

categoricamente apontam. São eles: 

- termos extraídos de vocabulário controlado8 definido pela unidade de 

informação, afim que se evite “homonímas – uma mesma palavra com significados 

diferentes, sinonímias – palavras diferentes com significados próximos e quase 

sinonímias – dois conceitos com a mesma intenção” (HOUAISS, 2009). 

- termos que atendam as necessidades do usuário e dentro do contexto; e 

- política de indexação previamente estabelecida, que identifique os níveis de 

exaustividade – corresponde ao número de extensivo de descritores atribuídos ao 

                                                           
8 Vocabulário controlado pode ser definido como um conjunto limitado de termos autorizados para uso 
na indexação e busca de documentos. 
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documento - e especificidade – corresponde a termos mais específicos possíveis 

correlacionados ao documento (CAMPOS, 2008 p. 29). 

O resultado da busca em dado sistema depende exclusivamente da 

linguagem utilizada. Gomes e Campos (1998) estabelecem um paralelo entre a 

comunicação e a linguagem, explicita que a comunicação entre o acervo e 

determinado grupos de usuários é feita através da linguagem. Por isso nos serviços 

de recuperação da informação tem se o cuidado de controle da linguagem, o 

controle de vocabulário, para que o sistema possa interagir em resposta a demanda 

do usuário. 

Atualmente há vários instrumentos de controle de vocabulário que atendem 

dos sistemas mais simples aos mais amplos. O controle de vocabulário realiza-se 

através de estudo específico do acervo, usuário, e de acordo com cada sistema, 

estabelecendo regras de uso para a linguagem documentária  a ser utilizado. 

Segundo a funcionalidade a linguagens documentárias podem ser classificadas em: 

linguagem documentária notacional e linguagem documentária verbal (GOMES; 

CAMPOS, 1998, p. 2). 

Na Tabela 1 a seguir estão dispostas as definições que distinguem as 

linguagens documentárias e exemplos dados por Gomes e Campos. 

 

Tabela 1 – Linguagens Documentárias 

 
■ Linguagens documentárias 
notacionais  

 
■ Linguagens documentárias verbais 
 

 
tem a função de mecanizar o arranjo 
do acervo de uma dada biblioteca, ou 
seja, possibilita a organização 
sistemática dos documentos nas 
estantes. 
 
 

 
são instrumentos que padronizam a 
linguagem [...] serviço de 
recuperação de informação. 
Funcionam como interface de 
representação dos assuntos contidos 
em documentos e a necessidade do 
usuário. 

Ex.: as tabelas de classificação 
bibliográficas 

Ex.: os tesauros 

Fonte: A autora com base em Gomes e Campos (1998) 
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  5.3 INDEXAÇÃO DE IMAGENS FOTOGRÁFICAS 
 

 

Tendo o lócus do presente trabalho de conclusão de curso na descrição e 

indexação de fotografias, iremos nos ater apenas nos documentos fotográficos ou 

documento imagético como encontrado na literatura da área, conforme focado na 

seção 4.2. Na maioria das vezes que for utilizado o termo imagem, este se refere à 

fotografia, salvo algumas exceções apresentadas por teóricos que utilizarão outros 

tipos de documentos iconográficos a fim de contextualizar as o assunto abordado.  

No que diz respeito ao tratamento de imagem, sua representação, indexação 

e descrição, a priori devem-se evidenciar os aspectos que diferenciam a imagem do 

texto, seja a imagem uma fotografia, um desenho, uma pintura, um quadro, uma 

gravura etc. Smit (1996) aponta estes aspectos: 

 
• o estatuto da imagem fotográfica distingue-a do texto; 
• a utilização da imagem fotográfica (e da imagem em geral) não se 
baliza unicamente por seu conteúdo informacional, mas também por 
sua expressão fotográfica. (SMIT, 1996, p. 29)  
 

Em outras palavras, “[...] a imagem apresenta seus próprios códigos de 

linguagem, bem diferentes dos códigos verbais” (LACERDA,1993, p. 44), trata-se de 

uma linguagem visual construída, com tempo, espaço, contextualizada, entre outras 

variáveis que influem no tratamento e difere da linguagem textual, definição precisa, 

a autora prossegue, “Imagem fotográfica trazem em si não a reprodução mecânica e 

objetiva de um real, mas sim uma reconstrução, uma representação de realidade” 

(LACERDA,1993, p. 44). 

A análise de documentos fotográficos apresenta similaridades com a análise 

documentos textuais, tais como a utilização de vocabulário controlado afim de que 

se evitem erros linguísticos como a polissemia, ou seja, a multiplicidade de sentidos 

de uma palavra ou locução, dentre outros citados anteriormente. Visa também 

responder as preposições: Quem, O que, Como e Onde para a atribuição de termos 

descritores. Todavia, a análise de documentos imagéticos tem especificidades que 

são de suma importância e já foram caracterizadas pelos estudos de vários teóricos: 

Shatford (1984, 1986), Lacerda (1993) Shatford Layne (1994) e Smit (1989, 1996 e 

1997) e Manini (2002), que contribuem para análise de documentos fotográficos.  

Shatford (1986) propõe a identificação e classificação das temáticas que uma 
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imagem pode conter através da utilização de princípios previamente estabelecidos. 

A autora expõe as ideias do DE Genérico, DE Específico e SOBRE. O DE 

Genérico/Específico trata-se de aspectos visíveis na imagem, como o nome de 

pessoas, lugares, objetos e ações. Já o SOBRE, compreende aspectos identificados 

pelo indexador, são nomes que descrevem emoções e conceitos abstratos (MANINI, 

2002; MAIMONE; GRACIOSO, 2007). 

O assunto da indexação de imagens é abordado por Shatford Layne (1994), 

que enfoca o fato de que a indexação deve ser feita com a finalidade de preparar o 

acesso às imagens baseado nos atributos das mesmas. Tal acesso deve ser dado a 

imagens isoladas e também a grupos de imagens. 

Já Lacerda (1993) apresenta a composição da imagem sob o ponto de vista 

sob três perspectivas: suporte (o objeto fotográfico); expressão fotográfica (A forma 

adotada para expressar o que se quer transmitir pela a imagem); e conteúdo 

informacional (aquilo que a imagem mostra). 

 

[...] a fotografia apresenta esses dois aspectos: imagem e objeto. 
Acrescentaríamos ainda outro, estreitamente relacionado à imagem, 
e que diz respeito à sua expressão. Essa expressão seria a forma 
como uma imagem é mostrada, estando ligada a uma linguagem que 
lhe é própria e que envolve a técnica específica empregada, a 
angulação, o enquadramento, a luminosidade, o tempo de exposição, 
entre outros. Essas três dimensões do registro fotográfico – 
conteúdo, expressão e forma – é que constroem, em última instância, 
a mensagem que informa (LACERDA, 1993, p. 47). 
 

Smit (1996) desenvolve e esclarece melhor o que vem a ser expressão 

fotográfica ao apresentar uma fórmula básica: Imagem = Conteúdo Informacional 

+ Expressão fotográfica.  

Em vez de expressão fotográfica, Manini (2002) adota a expressão Dimensão 

Expressiva, que vem a ser as técnicas utilizadas na produção fotográfica. Manini 

(2002) cita como exemplo:  

 
a fotografia de um líder tomada de baixo para cima; o resultado 
ofereceria toda uma imponência, uma sensação mesmo de liderança 
e de poder do personagem visto como alguém maior, engrandecido” e 
“close, que pode dar dramaticidade ou suscitar emoções variadas 
(MANINI, 2002, p. 8). 

 

Manini (2002) demonstra na tabela 2 as variáveis presentes na Dimensão 

Expressiva que influenciam diretamente na análise imagética: 
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Tabela 2 – Elementos da Dimensão Expressiva 

 
RECURSOS 
TÉCNICOS 

 

 
VARIÁVEIS 

 
 
 Efeitos Especiais 

 

- fotomontagem 
- estroboscopia 
- alto-contraste 
- trucagens 
- esfumação 

 
 

Ótica 
 

- utilização de objetivas (fish-eye, lente normal, grande 
angular, teleobjetiva, etc.) 
 
- utilização de filtros (infravermelho, ultravioleta, etc.) 

 
Tempo de 
Exposição 

- instantâneo 
- pose 
- longa exposição 

 
 

Luminosidade 

- luz diurna  
- luz noturna 
- contraluz 
- luz artificial 

 
 

Enquadramento 

- enquadramento do objeto fotografado (vista parcial, 
vista geral, etc.) 
 
- enquadramento de seres vivos (plano geral, plano 
médio, americano, close, detalhe) 

 
 
 

Posição de 
câmera 

- câmera alta 
- câmera baixa 
- vista aérea 
- vista submarina 
- vista subterrânea 
- microfotografia eletrônica  
- distância focal (fotografo/objeto) 

 
Composição 

- retrato 
- paisagem 
- natureza morta 

 
Profundidade de 

Campo 

- com profundidade: todos os campos fotográficos 
nítidos (diafragma mais fechado) 
 
- sem profundidade: o campo de fundo sem nitidez 
(diafragma mais aberto) 

Fonte: Tabela de Manini (2002), elaborada com base em Smit (1997, p. 6). 
 
 
 

Tanto Lacerda (1993) quanto Smit (1996) e Manini (2002) são unânimes ao 

chamarem a atenção para que a expressão fotográfica ou dimensão expressiva não 
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deve ser desprezada no momento da análise fotográfica. Os fatores da Tabela 2 são 

determinantes na escolha de uma imagem que melhor se adeque à necessidade do 

usuário. 

Smit (apud MANINI, 2002) propõe a reunião das categorias informacionais 

Quem  e O que . Já Mamini (2002), faz a junção da proposta de Smit (1997) e 

Shatford (1986), com isso elabora em sua tese um quadro analítico que sintetiza 

todos os aspectos, no qual atende a especificidade de cada imagem a ser 

representada seja em banco de imagens, acervo fotográfico de instituições, 

fotografias pessoais etc.  

 
 

Tabela 3 – Análise Fotográfica com Dimensão Expressiva 

 
Fonte: Tabela baseada em Manini (2002), apresentada por Maimone e Gracioso (2007). 

 
 

A fim de exemplificar a sugestão metodológica proposta por Manini (2002) e 

verificar sua aplicabilidade selecionamos uma fotografia (Ver Figura 7) do acervo do 

TBG para submetê-la à análise proposta pela autora. Esta fotografia pertence ao 

conjunto de imagens que retratam a fauna e flora em torno da faixa de servidão 

localizada no interior de uma chácara (propriedade particular) no município de 

Campo Grande (MS).  Na ocasião da produção da fotografia, foi realizado um 

simulado de emergência na mesma localidade.  
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Figura 7 – Vida no entorno da Faixa de Servidão, respeito à natureza 

 
Fonte: Imagem de Paula Kossatz, publicada no Relatório de Atividades Integrada 2010, da TBG p. 
103. 
 

 

Tabela 4 – Aplicação da Análise Fotográfica com Dimensão Expressiva 

Categoria 

Conteúdo informacional 

Dimensão Expressiva DE  SOBRE 
 Genérico  Específico 

Quem /       
O Quê 

Ave 
Vegetação 

arara-azul 
Ipê amarelo 

fauna  
flora 

Modelo: Canon EOS 50D 
Velocidade ISO: 100  
Data da câmera: 2010:08:11   
10:08:24  
Abertura: 2.97 (f/2.8) 
Qualidade da imagem:  
Distancia focal: 200.00 
Flash: Não 
Programa de exposição: Manual 
Tempo de exposição:1/2000 S 
Nome original: IMG_8507.CR2 
Número de série: 2320801657 

Onde 
Chácara  

Campo 
Grande 

Mato Grosso 
do Sul 

  

Quando 

simulado de 
emergência  

11/08/2010   

Como 

  
Ave pousada 

em galho 
 

Fonte: Tabela com base em Manini (2002), dados retirados do acervo fotográfico interno da TBG. 

 
Após todas as discussões apresentadas sobre a análise de fotografias, 

podemos sinalizar que o indexador que tem embasamento teórico ou foi capacitado 

tecnicamente para fazer a análise da imagem ponderará as especificidades 

agregadas à imagem representada e, principalmente, considerando as necessidades 

de seu usuário, dificilmente irá selecionar termos inconsistentes, e que não reflita às 

necessidades informacionais da comunidade usuária.  Sabemos que “não existe um 

conjunto ‘correto’ de termos de indexação para documento algum” (LANCASTER, 
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1993, p. 8), mas um processo de indexação consciente, onde o indexador é 

orientado a observar determinados aspectos da imagem, minimizará os problemas 

de comunicação entre o acervo e o pesquisador. 



6 ANÁLISE DO BANCO DE IMAGENS DA TBG 
 

 

Complementando o que foi exposto no final do capítulo anterior, 

apresentaremos o BIT e algumas imagens que compõem o acervo da GRES. 

O projeto para organização do banco de imagens foi coordenado por Licinio 

Nascimento, que atribuiu aspectos específicos que visavam atender a área de 

Comunicação da TBG. A ficha de metadados (dados estruturados que descrevem e 

permitem encontrar, gerenciar, compreender e/ou preservar documentos ao longo 

do tempo) do software pode ser customizada para o uso específico. Para o BIT 

obteve direcionamento do projeto pela arquivista Isabel Oliveira, que desenvolveu a 

ficha de acordo com as 8 áreas que compõe a NOBRADE, e a ISAD (G) 

apresentaremos na Tabela 5 a seguir, as correlações dos campos – em sua maioria 

obrigatórios - das normas de descrição arquivística:  

 
Tabela 5 – Elementos NOBRADE X Elementos do BIT  

Elementos da NOBRADE Elementos do BIT 

1 1.2 Título Título 

2 1.3 Data(s) Data (Tópica e Crônica) 

3 1.5 Dimensão e suporte Número do CD/DVD 

4 
2.1 Nome(s) do(s) 
produtor(es) Créditos 

5 3.1 Âmbito e conteúdo Legenda 

6 
4.1 Condições de 
acesso Direito de uso 
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7 
4.2 Condições de 
reprodução Direitos autorais 

8 
5.1 Existência e 
localização dos 
originais 

Localização física 

9 6.2 Notas gerais Anotações 

10 7.1 Nota do arquivista Indexador 

11 8.1 Pontos de acesso e 
indexação de assuntos 

 
Palavras-chave; 
Categoria; 
Personagem; e 
Instalações 
 

   Fonte: Elaboração com base na NOBRADE (2006, p.5-6) e BIT 2012 

 
A Nobrade possui 28 elementos de descrição que vem a ser os 

desdobramentos das áreas, sendo 7 obrigatórios. Na ficha de metadados do BIT 

contém 11 elementos que são preenchidos e representados em 15 campos distintos 

conforme descrito na Tabela 5, além de outros que atendem a necessidade e 

particularidades pela GRES. 

A ficha de metadados BIT também contempla a classificação por categorias 

que classificam as imagens, de acordo com o descrito abaixo: 

 Comunicação Institucional 

 Brindes 

 Linha do Gás 

 Marcas 

 Publicações  

Colaboradores 

 Diretoria  

 Gerência  

Diversos 

Equipamentos 

Eventos 

 Comemoração/Homenagem/Premiação/Cerimônia 
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 Congresso/Seminário/Feira/Conferência 

 Curso/Workshop/Treinamento/Palestra 

 Inauguração 

 Reunião 

Faixa de Servidão 

Instalações 

Meio Ambiente 

 Animais 

 Compensatório  

 Paisagens 

Obras e Manutenção 

Patrimônio 

 Bens Imóveis 

 Veículos 

Patrocínios e Projetos  

Saúde e Segurança 

 Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (Cipas) 

 Programa Saúde Trabalhador 

 Programa Viu-Parou 

 Semanas Internas de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Sipats) 

 Simulados e Treinamentos de Segurança 

Situação de Crise. 

 

Alguns destes termos também estão presentes na indexação das imagens, 

que é realizada com termos que compõe a lista autorizada, que foram validados 

após pesquisa na literatura específica da área de comunicação e literatura técnica 

das áreas de dutos e engenharia. Estes termos revelam a missão da empresa, que 

pertencente ao setor de gás e energia, especificamente dutoviária, sendo com isso 

uma empresa com características particulares, onde o acervo fotográfico e uso deste 

acervo revelam estas especificidades. 

Além da gerência de comunicação que administra e mais utiliza o banco de 

imagens, as fotografias publicadas no BIT atendem aos demais profissionais de 

campo, como os engenheiros e técnicos de faixa que utilizam as imagens para 

compor relatórios e apresentações. À exemplo de termos técnicos:  
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� Marco - pedra, estaca ou sinal para indicar uma posição cartográfica 

precisa. 

� Faixa de servidão - faixa de segurança sinalizada, com largura de 20 

metros, que acompanha na superfície o percurso subterrâneo dos duto 

� Ecomp - Estação de Compressão: instalação usada para comprimir o 

gás ao longo do Gasoduto. 

� Emede - Estação de medição, instalação onde se faz a transferência 

de custódia do gás entre transportadoras. 

 No caso do termo marco  é utilizada a definição de marco geodésico, que 

atende de forma significativa tratando-se de gasoduto, pois, além da localização 

visível e terrestre, é possível fazer a localização das faixas servidão submersas, 

através do GIS - Sistema de Informações Geográficas.  

 Já os termos específicos de comunicação destacamos: 

� Logomarca – Símbolo que funciona como elemento identificador e 

representativo de uma empresa, instituição, de um produto etc. 

� Boneco – Fotografia de pessoa, para ser publicada em jornal, ou a ser 

inserida em trabalho gráfico. 

A seguir apresentaremos a análise de três fotografias, onde foram utilizados 

com base em três campos da ficha de metadados do BIT: Título, Legenda e 

Palavras-chaves, ou seja análise focada na descrição e indexação destas imagens, 

onde serão propostos novos termos a serem acrescentados na indexação.  

No entanto não foi utilizado o modelo apresentado por Manini, pois, o 

software utilizado  captura automaticamente os dados que compõe a Dimensão 

Expressiva de cada fotografia, e a ficha de metadados está estruturada de forma a 

responder a Quem/O que?, Quando?, Onde? e Como?  de acordo com a política 

adotada para indexar e descrever as imagens do BIT. Além disso, os profissionais 

de comunicação tem toda expertise e noções que realçam e dão destaque a uma 

fotografia no qual a autora apresentou. 

Vale ressaltar que no princípio não existia uma política de indexação a ser 

seguida, isto foi construído ao longo do aperfeiçoamento do banco, As imagens do 

acervo antigo que compõe o banco, foram descritas e indexadas com dados 

mínimos, pois já não havia informações que auxiliassem. A princípio máxima era que 

o BIT devia de contemplar todas as imagens do acervo da gerência, e estas 

necessitavam com urgência de tratamento e gerenciamento. 
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Análise: Figura 8 – TBG_Travessia do Rio Vermelho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Fotografia de Fernando Bergamaschi (2006). Acervo do BIT. 

 
Palavras-chave : paisagem – Rio Vermelho – faixa de servidão 
 

Legenda : Faixa de servidão na travessia do Rio Vermelho em Santa Catarina –SC. 

 
Proposta de palavras-chave:  marco – vegetação – flora 
 

Análise das palavras-chaves atribuídas e justificat iva para a inclusão dos 

termos novos: observa-se a atribuição de localização na palavra-chave (Rio 

Vermelho), quando seria oportuno ter colocado no local específico para tal dado. Os 

termos propostos contribuiriam de forma eficaz para representar a fotografia, porém, 

como o indexador não possuía para consulta uma política de indexação de 

fotografias que o orientasse para os aspectos a serem observados na imagem, ele 

optou por termos genéricos, que constavam na legenda da fotografia. 
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Análise: Figura 9 – Eucaliptos 

 

 
Fonte: Acervo do BIT, fotografia de Caio Reisewitz (2004).  

 
 
Palavras-chave : faixa de servidão – floresta – marco - paisagem – eucalipto – 
árvore 
 

Legenda : Faixa de servidão em meio à floresta de eucaliptos da Votorantim 

Celulose e Papel (VCP) na região de São Carlos, São Paulo. 

 

Proposta de palavras-chave:  vegetação – flora 
 

Análise das palavras-chave atribuídas e justificati va para a inclusão dos 

termos novos: Neste exemplo o indexador utilizou mais termos para representar a 

fotografia, sabendo aproveitar os elementos oferecidos pela imagem, porém ainda 

era possível agregar mais dois termos (vegetação – flora).  
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Análise: Figura 10 – Rio Tietê 

 

 
Fonte: Acervo do BIT, fotografia de Marcus Almeida (2004). 

 
Palavras-chaves : paisagem – marco – Rio Tietê 
 

Legenda : Marco da faixa de servidão que passa pelo rio Tietê. 
 

Proposta de palavras-chave:  faixa de servidão – flora – gado – fauna 
 

Análise das palavras-chaves atribuídas e justificat iva para a inclusão dos 

termos novos: O indexador não atribuiu termos a partir da legenda, recurso 

importante na indexação de fotografias uma vez que a mesma muitas vezes é 

confeccionada pelo fotógrafo, autor da fotografia. Observamos que a imagem retrata 

ao fundo animais sobre vegetação rasteira, característico de gado no pasto. Além do 

termo faixa de servidão  contemplado na legenda, o indexador não tinha 

conhecimento de que a faixa está imersa no rio. Nesse caso, faltou pesquisa por 

parte do profissional.  
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Como visto, a política de indexação construída ao longo dos cinco anos 

(2007) de existência do BIT, faz toda a diferença na indexação. Infelizmente com 

aumento constante de fotografias, e demandas de trabalho, não foi possível realizar 

uma revisão apurada das imagens colocadas no início da construção do banco de 

imagens. Mas atualmente, o Manual do BIT consolida a política de indexação e 

práticas de descrição tornando o trabalho arquivístico eficaz.  

A partir das palavras-chaves mais utilizadas, foi elaborado o gráfico abaixo. 

Observamos a grande incidência dos termos faixa de servidão, paisagem, marco, 

simulado e sinalização. 

 
Gráfico 1 - Demonstrativo de palavras-chaves mais utilizadas no BIT 

 

 
Fonte: Elaboração da autora, com dados do BIT 

 
Para complementar, também fizemos o levantamento dos pedidos de 

pesquisa feitos pelos usuários nos últimos dois anos. Como as fotografias são 

pesquisadas pontualmente, para ilustrar produtos da empresa, como relatório entre 

outros impressos, acredita-se que com um processo de representação consciente, o 

acervo de fotografias da TBG seja mais divulgado. 

 
Tabela 6 – Pedidos de Usuários das Imagens do BIT 

 
 
 
 
 

ANO  fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total 

2012 1 5 3 0 1 2             11 

2011 4 6 8 10 18 3 2 3 50 2 3 4 113 

2010 5 2 0 1 6 0 3 2 28 2 2 1 52 



7 CONCLUSÃO 
 

 

A partir das considerações tecidas ao longo das atividades desempenhadas e 

convivência em dois anos em que estivemos inseridos na rotina de trabalho da 

GRES, pode-se constatar alguns aspectos relevantes e interessantes que deram 

fundamento à pesquisa deste trabalho. 

As relações interdisciplinares entre Arquivologia e Comunicação 

apresentaram similaridades nas atribuições do documento fotográfico, o que tornou 

o trabalho desempenhado no BIT mais agradável.  

Um ponto que une as duas áreas é que, tanto na Arquivologia como na 

Comunicação, o uso das imagens e sua interpretação diferem entre os diferentes 

públicos/usuários. Na Comunicação há imagens específicas para cada produto que 

é direcionado para determinado público como, por exemplo, os jornais internos e 

jornais externos. Nesse caso, há um olhar por parte do profissional que sabe qual 

imagem representa melhor o tema, que esteja inserida no contexto da matéria, ou 

melhor, comunica e informa algo direcionado para cada público. Não é diferente da 

Arquivologia, onde este direcionamento também é feito. Dentro de uma variedade de 

documentos fotográficos disponíveis, cada fundo arquivístico atende a usuários 

diferentes que, por motivos variados, pesquisam as imagens. Um exemplo prático 

são os arquivos históricos que possuem como usuários desde historiadores até 

produtores culturais, que pesquisam nas fotografias a vestimenta de determinada 

época para recriarem ambientes e personagens para espetáculos teatrais e novelas. 

No entanto, no que tange ao acervo da GRES, carece em demasia de 

tratamento, onde atualmente quase 100% da equipe produz muita documentação, 

que infelizmente acaba ficando sobrecarregado para apenas 1 ou 2 implementarem 

práticas arquivísticas, que nem sempre são seguidas quando implementadas. 

Há cerca de quatro anos atrás o recurso humano disponível era suficiente 

para a demanda de então. Mas atualmente, as atribuições da GRES aumentam 

progressivamente, e todos os funcionários executam diversas atividades. Observa-

se a ocorrência deste fato em toda a TBG, inclusive pelas transformações estruturais 

sofridas pela gerência e da empresa no todo, ocorridas recentemente. 

Os documentos eletrônicos arquivados na rede interna também apresentam 

problemas, pois, cada setor ou melhor, funcionário adota um método diferenciado, 
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sendo necessária a determinação de apenas um critério que atenda a todos. 

Algumas pessoas inclusive guardam documentos que envolvem processos internos 

de rotina em pastas pessoais. 

No intuito de melhorar o tratamento de parte do acervo, está sendo elaborada 

uma política de arquivamento para apoiar futuros estagiários ou profissionais, quanto 

aos procedimentos e diretrizes a serem adotados para a guarda e arquivamento de 

materiais produzidos periodicamente, evitando o esgotamento do espaço físico da 

gerência.  

Quanto ao BIT, podemos verificar que a baixa frequência dos usuários na 

solicitação de imagens, como demonstrado pelos dados apresentados na Tabela 6, 

se dá pelo foco inicial de criação do BIT que, a priori deveria administrar o acervo 

fotográfico para a gerência, em outras palavras, o BIT foi criado para atender 

preferencialmente a GRES, e apenas algumas imagens deveriam ser publicadas 

com fins específicos de fomentar relatórios e apresentações de colaboradores a 

eventos do segmento petrolífero. Tal fato é comprovado pelo levantamento exibido 

na Tabela 6, onde pode-se constatar que no mês de setembro há mais pedidos, fato 

justificado pois no período de agosto a setembro, geralmente são realizados os 

simulados de emergência nas regionais. Tendo em vista que os simulados são 

treinamentos de saúde e segurança considerados de extrema importância para a 

empresa, está atividade mobiliza toda a TBG, como verdadeiro treinamento para 

gerenciar uma crise.  

Sendo assim, as atividades desenvolvidas antes, durante e após o simulado 

são registradas em fotografias pela GRES. Com isso geram numerosos grupos de 

imagens, que assim que são inventariadas, descritas e indexadas, boa parte das 

fotografias geradas são publicadas no banco de imagens para compor os relatórios 

dos colaboradores envolvidos nesta atividade, o que explica o fato de existirem 

diferente versões de apresentações e capas de relatórios disponíveis para os 

colaboradores no banco de imagens. A única questão negativa é o fato de as 

pessoas utilizarem pouco esses documentos e, quando precisam não sabem fazer 

uso da ferramenta, uma vez que estes documentos podem ser baixados diretamente 

no computador, e estes acabam fazendo uma solicitação via o sistema do BIT/Notes 

(e-mail do BIT vinculado ao Lotus Notes, criado pela GETI). 

Nota-se que as mudanças de direcionamento e no foco da gerência, ocorridas 

recentemente certamente acarretarão mudanças também no BIT, não no tratamento 
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arquivístico dado às fotografias, mas, em um novo redirecionamento, uma nova 

política no tratamento do BIT, para que se melhore a usabilidade por parte dos 

usuários/colaboradores. 

E porque não melhorar o uso interno da gerência, com a customização da 

ferramenta, um exemplo de melhoria a aplicar seria a criação de funcionalidades que 

transforme imagens em alta definição para baixa definição (no banco só há imagens 

em alta resolução), pois, foi observado o uso da produtora do jornal TBGente, 

publicado bimestralmente, quando faz a pesquisa inicial de fotografias para compor 

a edição, recorre ao CD das fotografias para enviar em baixa resolução às 

produtoras externas do jornal.  Isso poderia ser feito diretamente no software, e 

certamente iria diminuir o tempo da produtora, que pesquisa no software e seleciona 

no CD original das fotos. 

Há inúmeros procedimentos que podem ser executados para tornar periódico 

e visível aos usuários o BIT que está sendo pouco utilizado como, por exemplo, e-

mail marketing, divulgação de fotografias de festas corporativas, campanhas de 

fotografias tiradas pelos colaboradores, etc. Essas ações podem .aumentar e 

estimular o uso do banco, afinal de que adianta uma boa indexação e descrição das 

fotografias para apenas guardá-las no servidor exclusivo do banco de imagens?  É 

necessário dar atenção e destaque a este importante canal de comunicação, 

fazendo com que este representante da imagem da TBG seja mais utilizado por 

colaboradores que fazem a empresa. 

Enfim, finalizamos as observações reforçando que cabe à gerência de 

comunicação, GRES, se sensibilizar e tomar ações concretas para dar novos rumos 

e explorar o BIT, pois, do contrário, o banco de imagens pode acabar caindo no 

esquecimento dos usuários externos, o que seria inadmissível já que a 

administração do BIT estar a cargo da gerência responsável pela comunicação e 

zelo com a imagem corporativa da TBG. 
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