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RESUMO

A  sociedade  contemporânea  parece  começar  a  entender  a  necessidade  de 
salvaguardar documentos, independente do suporte em que ele tenha sido criado. 
Entretanto,  um longo caminho se desenha à frente de um futuro seguro para os 
documentos.  Este  trabalho  aponta  a  importância  de  caminhar  na  direção  da 
estruturação de um sistema seguro de preservação para o mundo dos documentos 
iconográficos, em particular das fotografias, que devido ao advento da tecnologia 
digital, deixam de ser impressas para ser armazenadas em hardwares e sistemas “in 
clound's”,  criando novos conceitos  e  lacunas a serem estudadas e preenchidas. 
Juntamente a todo esse novo meio de registrar as imagens, analisa-se a sua ligação 
com a memória  individual  e  coletiva e como essa é influente e influenciável  em 
relação à historicidade de uma pessoa, situação ou mesmo toda a cultura de uma 
nação.  A memória  está  diretamente  relacionada  com  a  questão  do  patrimônio 
intangível e se apresentarão os conceitos de memória, patrimônio, fotografia, além 
de outros necessários  para  entender  essas inter-relações como um todo.  Nasce 
assim, o paradigma da preservação versus digitalização e mostrar-se-á através da 
visão de autores diversos, como essa questão vem sendo abordada pela sociedade 
e estudiosos da Arquivologia, História e Tecnologia da Informação. Referenciar-se-á 
através de um estudo no acervo fotográfico do Centro Histórico-Cultural da Santa 
Casa de Misericórdia de Porto Alegre, qual o crescimento na quantidade de fotos 
após o  advento  da  fotografia  digital,  assim como a  influência  dessa questão na 
impressão ou não dessas fotografias ao longo de seis décadas.

Palavras-chave: Memória. Fotografia. Digitalização.
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RESUMEN

La  sociedad  contemporánea  parece  comenzar  a  entender  la  necesidad  de 
salvaguardar  los documentos,  independientemente  del  medio  en  el  que se creó. 
Pero un largo camino antes de que sea necesario para un futuro los documentos 
seguros.  Este  trabajo  muestra  la  importancia  de  avanzar  hacia  el  diseño de  un 
sistema seguro de preservacíon para el mundo de los documentos iconográficos, en 
particular las fotografías, que debido a la llegada de la tecnología digital, no se han 
impreso  para  ahorrar  en  hardware  y  sistemas  "en  la  Clound",  creando  nuevos 
conceptos y lagunas por cubrir y estudiar. A lo largo de este medio completamente 
nuevo para grabar las imágenes, se analiza su relación con la memoria individual y 
colectiva, y cómo es influido e influyente en relación a la historicidad de una persona, 
situación o incluso toda la cultura de una nación. La memoria está directamente 
relacionada  con  el  tema  del  patrimonio  intangible  y  presentar  los  conceptos  de 
memoria, el patrimonio, la fotografía y otros datos necesarios para entender estas 
relaciones  como  un  todo.  Nace  así,  el  paradigma  de  la  conservación  frente  a 
escanear y mostrará a través de los ojos de autores tan diversos como este tema ha 
sido abordado por la tecnología de la sociedad y los académicos Historia Archivo e 
Información.  Hacer  referencia  buscará  a  través  de  una  colección  fotográfica  del 
Centro Histórico-Cultural de la Santa Casa de Misericordia de Porto Alegre, donde el 
crecimiento  en  el  número  de  fotografías  tomadas  después  de  la  llegada  de  la 
fotografía digital, así como la influencia de esta cuestión en forma impresa o estas 
fotografías no más de seis décadas.

Palavras-clave: Memoria. Fotografía. Escanear.
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ABSTRACT

Contemporary  society  seems  to  begin  to  understand  the  need  to  safeguard 
documents, regardless of the medium in which it was created. However, a long way 
ahead  of  you  design  a  secure  future  for  the  documents.  This  work  shows  the 
importance of moving toward the structuring of a safe system for preserving the world 
of iconographic documents, particularly the photographs, which due to the advent of 
digital  technology,  no  longer  printed  to  be  stored  in  hardware  and  systems  "in 
clound's ", creating new concepts and gaps to be studied and completed. Along this 
whole new medium to record the images, analyzes their link with the individual and 
collective  memory  and  how  this  is  influenced  and  influential  in  relation  to  the 
historicity of a person, situation or even the entire culture of a nation. The memory is 
directly  related  to  the  issue  of  intangible  heritage  and  present  the  concepts  of 
memory,  heritage,  photography,  and  other  needed  to  understand  these 
interrelationships  as  a  whole.  Thus is  born,  the  paradigm of  preservation  versus 
scanning and it will show through the eyes of authors as diverse as this issue has 
been  addressed  by  society  and  scholars  Archival,  History  and  Information 
Technology.  Referencing  will  search  through  a  photographic  collection  of  the 
Historical Cultural Center of Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, where the 
growth in the number of pictures taken after the advent of digital photography, as well 
as the influence of this issue in print or not these photographs over six decades.

Key words: Memory. Photograph. Scan.
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1 INTRODUÇÃO

       
A Arquivologia é a ciência que trata da gestão, preservação, conservação, 

tratamento, custódia e promoção ao acesso dos documentos, independente do seu 

suporte. Por ser uma ciência interdisciplinar, integra-se com outras disciplinas afim 

de auxiliar a Administração e preservar a história da humanidade. Os documentos 

são os grandes detentores de informações, atuando como testemunhas de fatos, 

vidas e negócios, entre tantos outros que poderiam ser citados. A consciência da 

importância de registrar vem de muito antes da geração informatizada que se tem 

hoje; vem desde o surgimento da humanidade, mesmo quando os documentos eram 

apenas blocos de argila. Essa necessidade nasce junto com a Administração e a 

História,  e torna-se cada vez mais presente no cotidiano de todos, visto que, os 

documentos se fazem presentes nas mais simples ações; desde o nascimento de 

um bebê começa a geração de documentos e segue ininterrupta por toda a vida, 

atingindo até mesmo o período após a morte.

Os documentos tem inúmeras funções,  mas aqui  restringir-se-á o enfoque 

dessa  variedade  a  apenas  uma:  a  preservação  da  memória  social  individual  e 

coletiva  das pessoas e  da  sociedade como um todo.  Ao adentrar  nesse campo 

específico, ainda existem muitas possibilidades de suportes e tipos documentais dos 

quais se poderia falar, mas a ideia principal aqui é tratar das imagens fotográficas e 

sua  capacidade  atuante  nesse  reduto.  Para  que  isso  seja  possível,  é  preciso 

entender  o  funcionamento  da  memória  no  organismo humano,  assim como seu 

papel social como meio de registro de informações e preservação da história, já que 

através das fotografias é possível descrever, narrar, visualizar, entender e descobrir 

fatos, histórias e até mesmo solucionar questões até então não respondidas como, 

por exemplo: crimes, encontro de pessoas ou animais desaparecidos (através das 

fotografias usadas em caixas de leite, cartazes nas ruas, jornais, internet), tudo isso 

graças ao seu poder de imagem – já diz o ditado popular: “uma imagem vale mais 

do que mil palavras”.

Diversos  conceitos  se  farão  presentes  neste  trabalho,  todos  com 

direcionamento intencional ao entendimento da relação existente entre memória e 

fotografia  no  campo  da  preservação,  juntamente  com  patrimônio  intangível, 

preservação  e  digitalização.  O  fato  de  que  se  vive  em  uma  sociedade 
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contemporânea onde os meios digitais encontram brechas em todas as situações 

cotidianas para se fazerem presentes e, até mesmo necessários, faz com que haja a 

obrigatoriedade de se entender conceitos como imagem digital, preservação digital, 

internet e, abordar a relação entre o passado e o presente: o impresso e o digital. 

Dessa forma há de se trabalhar melhor a questão da informatização e seu papel 

dentro da preservação.

A informatização de sistemas surge num primeiro momento como aliada na 

gestão  de  informações.  Num  segundo  momento,  atua  na  preservação  dos 

documentos,  pois  graças à  digitalização destes não se faz  mais necessário  seu 

manuseio (exceto em situações raras). Entretanto, nem sempre assim o faz, já que o 

volume  de  informações  escritas  e  imagéticas  cresceu  estrondosamente  após  o 

surgimento  da  era  digital,  criando  um  “mar”  de  informações  duplicadas  e 

desnecessárias,  gerando  massas  documentais  virtuais  incalculáveis.  Na  questão 

das  fotografias,  o  advento  da  câmera  digital  também  traz  uma  explosão  na 

quantidade de fotografias, causando um crescimento descontrolado e preocupante 

para os profissionais da Informação que tem que lidar com a avaliação, organização 

e preservação de tais documentos.

Visualizando  essa  problemática,  torna-se  urgente  a  aplicação  de  uma 

sistemática eficiente para a gestão desse novo mundo fotográfico que surgiu, para 

que daqui a alguns anos não ocorra a perda de tantas informações. Tem-se menos 

de duas décadas de produção fotográfica digital e os registros ultrapassam qualquer 

número quantificável, enquanto as fotos impressas contam com mais de um século 

de duração e apesar de numerosas, não chegam perto das digitais. É sabido que os 

profissionais  das  Ciências  da  Informação  vem trabalhando  em conjunto  com os 

profissionais  das Tecnologias  da Informação,  para  possibilitar  a  preservação dos 

suportes informatizados, entretanto ainda não se pode afirmar com certeza absoluta, 

a durabilidade de tais sistemas, dada a pouca idade existencial desses. Logo, diante 

da preocupação no que diz respeito aos meios de preservação da memória através 

da fotografia, surge a questão do suporte utilizado para o arquivamento fotográfico e 

como  a  modificação  desse  suporte,  do  impresso  para  o  digital  pode,  de  fato, 

influenciar na preservação da memória pessoal e social.   

Contemplando  esse  campo  de  estudo,  o  presente  trabalho  aborda  essas 

questões e utiliza-se de uma metodologia na qual foi feito um estudo bibliográfico e, 

concomitantemente, um estudo referencial  de campo. Tudo para que se consiga: 
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identificar a ligação da fotografia com a memória individual e coletiva; demonstrar a 

relação entre memória e patrimônio intangível; discutir o paradigma da preservação 

versus digitalização; pesquisar, analisar e compreender as inovações e denovações 

abarcadas pela criação da fotografia digital em seu contexto histórico como agente 

de  construção  e  preservação  da  memória  e  história  individual  e  coletiva  da 

sociedade;  apontar  a  importância  da  estruturação  de  um  sistema  seguro  de 

preservação  para  o  mundo  dos  documentos  iconográficos,  em  particular  das 

fotografias. 

Assim,  em  um  dos  capítulos,  através  do  estudo  referencial  realizado  no 

acervo fotográfico do Centro Histórico-Cultural Santa Casa, interpretado por meio de 

análise estatística, demonstra-se a taxa de crescimento das fotografias digitais em 

comparação com as impressas no período de 1950 à 2010, divido em décadas para 

melhor visualização, e analisado em gráficos para que se possa avaliar de forma 

concisa e objetiva o crescimento supracitado. O estudo, baseado em uma amostra 

em torno de quatro mil  fotos do acervo, permitirá a visualização da mudança de 

paradigma em relação à avaliação necessária à preservação, conservação e acesso 

dos documentos iconográficos na contemporaneidade. 
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2 MEMÓRIA SOCIAL E PRESERVAÇÃO DA FOTOGRAFIA

A fotografia  é  um  documento  que  parece  possuir  diferentes  significados, 

variando de acordo com seu criador e com seu possuidor. Para um pai ou uma mãe, 

a fotografia de seu filho provavelmente é de valor inestimável; já se essa mesma 

imagem  fosse  repassada  à  outra  família  desconhecida,  perderia  totalmente  o 

significado e consequentemente o valor. Então como julgar qual fotografia tem valor?

Segundo Flusser (2002, p. 47), filósofo tcheco: “A fotografia enquanto objeto 

tem valor desprezível. Não tem muito sentido querer possuí-la. Seu valor está na 

informação que transmite. Com efeito, a fotografia é o primeiro objeto pós-industrial: 

o valor se transferiu do objeto para a informação”. Por esse pensamento pode-se 

entender a subjetividade da informação contida em uma fotografia.

Por outro lado, uma fotografia não é necessariamente pessoal, pertencente a 

uma família ou pessoa, ela pode ser fruto de trabalho de pesquisa científica, ou de 

uma empresa, ou policial, pode ser prova ou testemunho. Uma imagem pode ter 

uma infinidade de utilidades e significados, assim como atesta Fugueras (2003, p. 

74): 

La  fotografia  constituye,  sin  duda,  el  documento  en  imágenes  más 
numeroso y utilizado en las investigaciones archivísticas. A pesar de que 
inicialmente la fotografía había tenido un uso esporádico y restringido a su 
caráter  de  ilustración,  en  la  actualidad  se  utiliza  crecientemente  en  las 
investigaciones,  dadas  sus  imensas  y  diversificadas  posibilidades 
informativas. Aparte de las fotografías generadas por la actividad oficial de 
la  instituición,  la  mayoría  proviene  de  la  activa  política  de  captación  de 
fondos  privados,  singularmente  de  los  fotógrafos  más  acreditados  del 
ámbito territorial del archivo. 

Seria então possível classificar uma fotografia sozinha, desconectada de seu 

conjunto documental ou de seu proprietário, criador? Essa é uma questão dúbia, 

mas pode-se sugestionar que seria quase impossível. Assim como um documento 

escrito necessita de seu conjunto documental para ter sentido, a imagem também 

assim o faz: necessita de apoio, fundamentação, esclarecimentos, para poder ser 

inserida no contexto adequado e passar a ter seu papel de documento arquivístico 

desempenhado. Já diz Daniel Flores: “o que tem valor na fotografia é justamente sua 

organicidade, o que lhe traz a contextualização; é o que lhe confere e mantém o 

valor de prova”1, assim, pode-se dizer que uma fotografia avulsa não vale nada.  A 

1Daniel Flores – arquivista formado na UFSM. Citação de uma fala feita no Seminário: Acervos Fotográficos no 
Mundo Digital da Semana Nacional de Museus- 18/05/2012. Centro cultural Palacinho de Porto Alegre- RS.
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organicidade no conjunto fotográfico ou no contexto documental é onde se encontra 

e se conecta a razão de ser de um documento, é a sua identidade, o que o torna 

explicável e coerente.

Nesse  mesmo âmbito  funciona  a  conectividade  e  construção  da  memória 

através das imagens. Uma imagem sozinha não é memória, já que não é possível 

reconstituir a história de uma vida, cidade ou sociedade, período ou espaço sem um 

conjunto de imagens que demonstre tal sequência. Gondar (2005, p. 22-23) explica:

É habitual conceber memória social como a esfera por meio da qual uma 
sociedade representa para si mesma a articulação de seu presente com o 
seu  passado,  configurando,  em  consequência,  o  modo  pelo  qual  os 
indivíduos  sociais  representam  a  si  próprios,  as  suas  produções  e  as 
relações  que  estabelecem  com os  demais.  Sob  esse  ponto  de  vista,  o 
campo da memória  é  o  campo das  representações  coletivas.  Ora,  fazer 
avançar  o  pensamento  sobre  a  memória  social  implica  questionar  a 
evidência  dessa  relação  e  das  ideias  que  aí  se  encontram  inter-
relacionadas. 

A memória é o pilar da sociedade como um todo, um povo sem memória não 

é capaz de existir socialmente, e por isso a preservação da memória, assim como de 

todos os documentos e oralidades que formam a sua existência é tão importante. 

Silva (1999, p. 27) é categórico ao afirmar que: “Sem memória não seria possível 

conceptualizar,  não  seria  possível  conhecer  e  não  haveria  possibilidade  de 

armazenar informação.” E quem poderia discordar? 

Ainda assim, esse termo memória  é  amplamente discutido,  talvez por sua 

multiplicidade de atuação, é o que afirma Lopes (1998, p. 51):

O termo memória gera bastante confusão quando é aplicado ao conjunto 
das informações registradas, tal como é possível defini-las nos dias de hoje. 
Trata-se de uma palavra usada por biólogos, médicos, filósofos, sociólogos, 
antropólogos,  historiadores,  psicólogos  e  cientistas  da  informação, 
frequentemente em sentidos diversos. O sentido original do termo seria a 
capacidade  humana e guardar  no  cérebro,  impressões  das  experiências 
vividas.

Considerando  esses  aspectos  cabe  adentrar  mais  profundamente  nesse 

assunto para entender o significado e posteriormente esclarecer a relação presente 

entre memória e fotografia.
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2.1 Memória e fotografia

A memória é uma faculdade cognitiva extraordinária. É através das memórias 

adquiridas, criadas ou modificadas que a personalidade é construída. A memória é 

uma forma de conservação,  de entendimento,  de evocação de si  próprio.  É um 

sistema tão complexo que se torna difícil entendê-lo. Aqui não se cria a pretensão de 

elucidar os processos de formação mnemônicos, mas sim visualizar uma singela 

parte dos estudos relacionados à memória e às emoções vinculadas em todo esse 

processo.  A primeira conceituação proposta é a de Gondar (2005, p. 18):

Admite-se hoje que a memória é uma construção. Ela não nos conduz a 
reconstituir o passado, mas sim a reconstruí-lo com base nas questões que 
fazemos, que fazemos a ele, questões que dizem mais de nós mesmos, de 
nossa perspectiva presente, que do frescor dos acontecimentos passados. 
Essa  concepção,  todavia,  tem  uma  história.  Se  quiséssemos  fazer  uma 
história das teorias da memória no Ocidente, seria preciso fazer coincidir o 
seu início com o da própria história do pensamento em suas raízes gregas. 
Mas  se  quisermos  marcar  o  momento  em que  a  memória  passa  a  ser 
concebida como uma construção social, ou seja, como algo que os homens 
produzem a partir de suas relações e seus valores, teremos que retornar ao 
fim do século XIX. É apenas nesse período, bastante recente na história do 
pensamento,  que os homens admitiram que a memória  é algo que eles 
mesmos constroem a partir de suas relações sociais – e não a verdade do 
que se passou ou do que é.

Logo, inicia-se aqui o estudo dessa construção, desde sua parte biológica até 

a parte psico-social, de forma a tentar atingir o objetivo de relacioná-la à imagem 

fotográfica e seu papel na sociedade .

Parte-se do princípio de que existem inesgotáveis formas de classificação da 

memória,  sob  diferentes  formas  e  aspectos,  por  exemplo,  pode-se  dividir  em: 

histórica, digital -através dos computadores, metálica- arqueomagnetismo onde se 

pode  verificar  a  memória  armazenada  no  ferro  que  registra  em  si  a  última 

temperatura  a  que  foi  aquecido,  e  animal-  sendo  subdividida  nesse  caso  em 

processos  bioquímicos  e  componente  emocional.  Quanto  ao  conteúdo  pode-se 

dividi-la  em:  de  trabalho,  declarativa  e  procedural.  Quanto  à  duração  pode  ser 

imediata (segundos),  de curta duração (1 à 6 horas) ou de longa duração (dias, 

anos, décadas).

Também existem várias formas de memória, como afirma Valente (2007, p. 

98-99):
Aprendemos a classificar diferentes tipos de memória: <memória explícita>, 
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a que adquirimos e recordamos de forma consciente. Recordamos factos (a 
mesa  era  amarela)  ou eventos  (algo  que  aconteceu  há  mais  ou menos 
tempo) e podemos relatá-lo. Há também uma <memória implícita> (ou não 
declarativa).  Por  exemplo,  processos  motores  como  andar  ou  nadar  ou 
associações num espaço. Quer <aprender>,  quer <recordar>,  podem ser 
processos <conscientes>, mas também podem ocorrer sem que tenhamos 
consciência directa disso. Os diferentes tipos de memória parecem ter uma 
dependência maior ou menor de diferentes zonas do cérebro. 

Assim,  seria  muito  complexo  ir  a  fundo  nesse  assunto.  Envereda-se  por 

caminhos  que  são  por  demais  exploráveis  do  que  aqui  é  desejado.  Entretanto, 

seguir-se-á um pouco mais: existem os mecanismos de supressão da memória: a 

extinção – associação de um estímulo ou conjunto de estímulos ou sinais com outra 

memória – estudada por Pavlov e, a repressão – o cérebro exclui da consciência a 

expressão de memórias indesejadas – estudada por Freud. O esquecimento já, é a 

desgravação  de  registros  da  memória  que  se  dá  por  perda  neuronal  (perda  de 

sinapses) causada pela idade avançada ou por perda de função por falta de uso. As 

pessoas de mais idade têm tendência a lembrar somente de fatos antigos e não dos 

recentes, pois é um ato inconsciente preferir lembrar de um tempo em que ainda se 

tinha um futuro pela frente; isso faz com que se tenha a impressão de que qualquer 

tempo passado seja melhor que o presente.

A  parte  biológica  da  memória  é  extremamente  complexa,  sendo  aqui 

apresentada apenas uma breve e simplista versão dela. Cabe dizer que essa parte é 

ativada ao nascer. O ser humano já nasce com dispositivos automáticos de auto-

preservação e homeostasia:  o  conactus,  que é a tendência ao equilíbrio pessoal 

para  manter  a  integridade  do  corpo  e  satisfazer  as  necessidades  básicas  do 

metabolismo, fazendo parte dos reflexos básicos humanos. Mas a memória não é 

constituída apenas pelo biológico, ela ocupa, cria, modifica, interfere, nasce e vive 

no emocional. Exagero? Não. As emoções determinam o registro de cada memória. 

Essas emoções podem ser de fundo (como o humor) que são emoções repetidas, 

ou primárias, como o medo, a felicidade, ou sociais, que são como as primárias só 

que só existem no contexto social. Cada emoção é uma resposta, seja ela química 

ou neuronal, a um estímulo externo. Assim, Valente (2007, p. 96) fala sobre as duas 

partes, a emoção e os dispositivos automáticos:

De facto,  nós  estamos constantemente a  receber informação sob  várias 
formas, quer seja produzido visivelmente ou não um efeito emocional. […] 
quando  decidimos  mover  um  braço,  assim  que  o  decidimos,  estamos 
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imediatamente  a  fazê-lo.  Não  nos  parece  haver  um intervalo  de  tempo, 
embora na realidade ele exista. Contudo, poderíamos medir electricamente 
no cérebro quando é que uma decisão é tomada. 

Seguindo  esses  preceitos,  descobre-se  que  é  através  das  sinapses  nos 

neurônios que ocorre a transmissão das informações. Consequentemente, pode-se 

concluir que a memória é um fenômeno dinâmico dependente de vários fatores e 

estímulos distintos, um processo contínuo. A ciência continua tentando desvendar os 

mistérios que circundam o cérebro e suas funções, mas ainda é um campo a ser 

mais profundamente estudado. Enquanto isso, deve-se analisar o outro lado, o lado 

mais emocional e sociológico da memória e suas diversas funções dentro da vida de 

cada pessoa e na sociedade como um todo. 

Analisando a memória sob esse outro ponto de vista, pode-se dizer que ela 

conserva vestígios do passado e que está diretamente ligada aos sentimentos e 

emoções sentidos na hora do acontecimento que é registrado. Através do olhar de 

Pomian (2000), podemos distinguir três tipos de memória: a memória da espécie: 

genética;  a  memória  imunológica:  sistema  de  defesa  imunológico;  e  a  memória 

individual: linguagem. Ele explica também que:

Vestígios são também as relíquias, e com este termo queremos designar 
qualquer fragmento de um ser ou de um objecto inanimado que, tal como 
uma imagem objectiva, pode ser transmitido de indivíduo para indivíduo, de 
geração para geração.  Imagens e  relíquias apresentam-se ambas sob a 
forma de coisas, e ambas se encontram nas colectâneas, nas colecções, 
que são precisamente a correlação objectiva da memória especificamente 
humana que é a memória colectiva e transgeracional. (2000, p. 508)

Assim, a memória pode ser acionada também através de objetos que fazem 

com que determinada memória seja encontrada e revivida. Esses objetos podem 

fazer  a  pessoa remontar  determinada cena  ou  acontecimento,  fazendo aflorar  a 

memória referente ao ocorrido e, juntamente, a emoção que acompanhou tal fato. A 

tradição  da  história  oral  nasceu  assim,  da  necessidade  de  se  rememorar  e 

compartilhar  os acontecimentos com os indivíduos de  uma sociedade,  seja  para 

evitar  que alguma desgraça se  repetisse,  seja  para  transmitir  os  conhecimentos 

adquiridos,  proteger  as  gerações  futuras  de  pragas  ou  desgraças  vividas,  ou 

perpetuar situações de sucesso, glorificar os antepassados de tal civilização. E de 

onde surge essa produção da memória? Gondar (2005, p. 25) explica:
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Nesse ponto, podemos articular o afeto e a representação na produção da 
memória como partes integrantes de um mesmo processo. Isso não é igual 
a supor que esse processo possua etapas necessárias: como já foi dito, 
existem memórias irrepresentáveis,  como as da sensibilidade,  de alguns 
gestos singulares, das práticas de si. Não existem, contudo, memórias fora 
de  um  contexto  afetivo.  Se,  como  artifício  explicativo,  desdobramos  o 
processo  de  produção  da  memória  em  algumas  etapas,  deveremos 
considerar  o  afeto  como  a  primeira.  De  todas  as  experiências  que  nós 
vivemos  no  aqui  e  no  agora,  selecionamos,  como  impressões  ou 
lembranças, aquelas que nos afetam em um campo de relações. (…) Desse 
modo, se a memória é um processo, o que o deflagra são relações e afetos 
– em outros termos são jogos de força. 

Dessa forma, entende-se a necessidade de repassar o conhecimento e daí a 

relação da história  oral  com a memória.  Essa história  oral  também faz parte  da 

fotografia  e  as  duas  devem  ser  aliadas  na  hora  de  reconstruir  ou  recuperar 

informações e, um meio de realizar essa associação, é a que vem sendo adotada 

em projetos como o “Memórias reveladas”2, assim como no Movimento de Justiça e 

Direitos Humanos3 e no Centro Histórico da Santa Casa de Misericórdia de Porto 

Alegre,  onde  a  sociedade  é  convidada,  assim  como  os  próprios  membros  da 

Instituição, a fazer o reconhecimento das pessoas nas fotografias, proporcionando 

não só a identificação como o acesso à informação de eventos e pessoas para 

registro histórico. 

Remetendo  ainda  à  história  oral  e  à  necessidade  de  transmissão  de 

conhecimento,  posses,  transações  e  narração   de  fatos  e  histórias,   pode-se 

explicar  o  surgimento  dos  registros  escritos.  Os  documentos  nascem  da 

necessidade administrativa de se controlar os tantos bens que os povos possuíam 

que,  por  serem de  grande  quantidade,  não  eram passíveis  de  dependência  da 

sugestionável  e  facilmente  desgravável  memória  humana.  Subsequentemente, 

descobriu-se que os registros poderiam servir não somente à Administração, mas 

também à História, passando também a ser usados para o registro das memórias de 

vitórias e derrotas em batalhas, além de assegurar aos donos de terras que todos 

lembrassem  a  quem  essas  pertenciam.  Logo,  a  memória  desses  registros, 

independente do suporte (papel, objetos, obras de arte, etc.), é uma memória que 

atravessa  os  tempos,  atravessa  a  morte  e  independe  da  existência  do  seu 

2 O Centro  de Referência  das Lutas Políticas  no Brasil,  denominado  "Memórias  Reveladas",  foi 
institucionalizado pela Casa Civil da Presidência da República e implantado no Arquivo Nacional com 
a finalidade de reunir informações sobre os fatos da história política recente do País. 
3 O  Movimento  de  Justiça  e  Direitos  Humanos  (MJDH),  ou  simplesmente  Movimento,  é  uma 
sociedade civil, apartidária, sem fins lucrativos, com sede em Porto Alegre, Rio Grande do Sul/Brasil.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Apartid%C3%A1ria&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_civil
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possuidor, por isso sua importância.

Sendo Pollak (1992, p. 201):

A priori, a memória parece ser um fenômeno individual, algo relativamente 
íntimo,  próprio  da  pessoa.  Mas Maurice  Halbwachs,  nos  anos  20-30,  já 
havia sublinhado que a memória deve ser entendida também, ou sobretudo, 
como  um  fenômeno  coletivo  e  social,  ou  seja,  como  um  fenômeno 
construído  coletivamente   submetido  a  flutuações,  transformações, 
mudanças constantes. 

Através  das  contextualizações  do  autor  entende-se  que  o  somatório  das 

memórias individuais constituem a história oral. Buscou-se ainda um significado em 

outra fonte, mais comum, que assim define história oral: 

A história  oral  é uma metodologia  de pesquisa que consiste  em realizar 
entrevistas  gravadas  com  pessoas  que  podem  testemunhar  sobre 
acontecimentos, conjunturas, instituições, modos de vida ou outros aspectos 
da história contemporânea. (CPDOC, 2012)

Encontrar  o  passado,  então,  depende  do  acaso,  deve-se  lembrar  que  a 

memória é feita de partes e que é o acaso que faz com que algumas lembranças se 

conservem e outras não, nascendo desse paradigma a parcialidade do passado. 

Alguns momentos são gravados porque fazem com que através deles a pessoa seja 

levada a ressuscitar o que aconteceu. Pollak (1992, p. 204) transmite claramente 

essa ideia: 

Podemos  portanto  dizer  que  a  memória  é  um elemento  constituinte  do 
sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que 
ela  é  também  um  fator  extremamente  importante  do  sentimento  de 
continuidade  e  de  coerência  de  uma  pessoa  ou  de  um  grupo  em  sua 
reconstrução de si. […] ninguém pode construir uma auto-imagem isenta de 
mudança,  de  negociação,  de  transformação  em  função  dos  outros.  A 
construção da identidade é um fenômeno que se produz em referência aos 
outros, em referência aos critérios de aceitabilidade, de admissibilidade, de 
credibilidade, e que se faz por meio da negociação direta com outros. 

Como nem tudo  fica  gravado  ou  registrado,  acaba-se  por  concluir  que  a 

memória é seletiva e que muitas vezes ela é anterior à cronologia. Assim, pode-se 

dizer que a memória é herdada, não referindo-se apenas à vida física da pessoa, 

memórias são alheias são contadas, mitificadas, transmitidas, mostradas e assim 

incorporadas à pessoa como se fossem dela,  criando uma falsa  memória.  Esse 

mesmo autor fala ainda sobre a necessidade, consciente ou não, de colocar outra 

pessoa como sujeito de uma situação sofrida para quem a vivenciou, e de como isso 
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é  feito  não  na  intenção  de  mentir,  mas  numa intenção  de  transparecer  para  si 

mesmo  talvez,  que  aquele  fato  ocorreu  com  outra  pessoa,  por  seu  caráter 

traumático. Assim, por mais que alguns fatos fiquem registrados no coletivo, quando 

se refere ao individual, essa memória é transferida à outra pessoa.

Eis  que, associado à memória  coletiva ou individual,  tem-se acrescido,  há 

pouco mais de dois séculos, o advento da fotografia. A fotografia passa a exercer 

uma função parecida com a que a arte exercia, incorporando-se à memória social e 

individual como instrumento facilitador da ida ao encontro das memórias. Segundo 

Walter Benjamin (1987, p. 95):

[…] os modelos de Hill não estavam longe da verdade quando diziam que “o 
fenômeno da fotografia” lhes parecia “uma grande e misteriosa experiência”, 
mesmo que se tratasse apenas da impressão de estarem diante de “um 
aparelho que podia rapidamente gerar uma imagem do mundo visível, com 
um aspecto tão vivo e tão verídico como a própria natureza. 

A  fotografia  é  um  instrumento  que  reproduz  ao  infinito  um  único 

acontecimento,  contém  em  si  o  passado  implícito.  Entretanto,  como  ela  não  é 

ordenada como um texto, pode induzir a um determinado ponto de vista, que talvez 

traduza de forma errônea um fato. Assim mesmo, a fotografia dá infraestrutura ao 

saber, ainda que cada um possa ver por um ângulo diferente. Por isso a importância 

de  tal  acréscimo à  civilização  moderna,  um produto  capaz de  capturar  as  mais 

diversas formas de saber e ver e capaz de gerar sentimentos e memórias de forma 

estrondosamente inigualável. 

Assim como a tecnologia evoluiu, a fotografia dentro da modernidade também 

recebeu sua cota de evolução. Para o que antes era necessário impressão, agora 

um clique é  o  suficiente.  Hoje,  a  câmera  digital  está  ao  alcance de todos para 

registrar  qualquer  acontecimento  a  qualquer  momento.  Neste  mesmo quesito,  a 

impressão  não  se  faz  mais  obrigatória  para  a  visualização  e  arquivamento 

fotográfico, o que leva a questionar se isso é bom ou ruim. O lado bom é a facilidade 

e quantidade irrestrita  de informação visual  e acesso,  enquanto o lado ruim é a 

acumulação de arquivos virtuais sem a preocupação com a seleção e preservação 

dos mesmos.

O advento da fotografia digital tornou muito mais fácil o acesso à uma câmera 

e trouxe a possibilidade de poder  registrar  cada evento que a pessoa julgar  ser 

relevante.  E  esse  recurso  é  infinitamente  útil  quando  se  trata  de  gravar  uma 
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memória, pois é sabido que a fotografia desempenha um papel único na questão de 

transmitir  o  sentimento  daquele  momento,  facilitando  a  rememoração  de  tal 

momento. Além do que, pode ainda, servir como alicerce para a reconstrução da 

história de uma cidade, pessoa, lugar ou acontecimento. 

Dessa  mesma  forma,  no  que  diz  respeito  aos  meios  de  preservação  da 

memória  através  da  fotografia,  surge  a  questão  do  suporte  utilizado  para  o 

arquivamento fotográfico e como a modificação desse suporte, do impresso para o 

digital pode, de fato, influenciar na preservação da memória pessoal e social. O meio 

digital, ainda que apontado como seguro, traz dúvidas sobre sua duração, visto que, 

tem  apenas  pouco  mais  de  uma  década  de  implantação  e  uso,  enquanto  a 

impressão  conta  com  aproximadamente  dois  séculos,  perdendo  ainda  para  os 

primeiros escritos que contam dois milênios história. Atentando a essa necessidade, 

tratar-se-á  a  seguir,  da  preservação  dos  documentos  fotográficos  dentro  da 

Arquivologia.

2.2 Preservação de documentos fotográficos

A preservação de fotografias se divide atualmente em duas partes: fotografias 

impressas  e  fotografias  digitais.  São  praticamente  dois  universos  extremamente 

distantes que devem ser aproximados e engendrados para trabalharem juntos em 

prol da memória individual e coletiva. Pensando nisso, há que se trabalhar por dois 

caminhos  para  entender  esses  universos.  A  priori  tratar-se-á  das  fotografias 

impressas, já que estas foram as pioneiras no campo da fotografia.

Em  um  primeiro  momento,  deve-se  atentar  para  as  técnicas  básicas  de 

tratamento  com  fotografias  impressas.  Paes  (2006,  p.  148)  assim  defende:  “As 

atividades  de  um  arquivo  fotográfico  devem  ser  desenvolvidas  basicamente  em 

cinco fases: recepção e identificação, preparo, registro, arquivamento e pesquisa.” E 

fala sobre os métodos de arquivamento:

Os métodos mais utilizados para o arquivamento de fotografias são os de 
assunto, o numérico simples e o unitermo, em face de sua simplicidade de 
operação, rapidez de acesso e localização,  e inúmeras possibilidades de 
recuperação.
Dependendo  do  método  utilizado,  as  fotografias  recebem um código  de 
assunto – atribuído em função do assunto principal  – ou um número de 
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registro – em ordem crescente, controlado em livro próprio – assinalados, 
em lápis macio, no verso da fotografia e nas pastas ou envelopes em que 
será  acondicionada.  A  experiência  demonstra  que  nem  sempre  há 
necessidade de se codificar ou numerar cada foto.  (2006, p. 148)

É  importante  que  o  arquivista,  historiador  ou  outro  profissional  que  seja 

responsável  por  um acervo  fotográfico  siga  métodos conhecidos e  eficientes  de 

arquivamento e conservação. Sobre as condições ambientais, Paes (2006, p. 151) 

afirma que:
Para se evitar a deterioração pela umidade e acidez, as fotografias devem 
ser acondicionadas em folders confeccionados em papel de pH neutro e 
guardadas  em pastas  suspensas,  com suportes  de  plástico.  Devem ser 
identificadas pelo mesmo código de assunto ou número de registro dado ao 
grupo de fotos que contêm e arquivadas pelo código de assunto principal ou 
em ordem numérica crescente, conforme o método adotado, em móveis de 
aço. 

A  conservação  de  documentos  iconográficos  depende  da  observação  e 

adequação aos requisitos necessários para isso. Mas a atenção do arquivista deve 

também estar voltada aos negativos, que na realidade são as fotografias originais, 

das quais obtiveram-se as cópias impressas. Sendo assim, eles exigem condições 

para sua preservação, a saber:

Devido às peculiaridades de seu suporte – filme – os negativos devem ser 
acondicionados em tiras,  em envelopes confeccionados em papel de pH 
neutro ou polietileno.
O código do assunto ou número de registro e o da fotografia correspondente 
devem ser transcritos no envelope em que o negativo for acondicionado.” 
(PAES, 2006,  p. 152)

Assim,  sabendo  que  a  conservação  das  fotografias  impressas  e  de  seus 

negativos  depende  de  proporcionar  aos  acervos  as  condições  ambientais  e 

tratamento arquivístico adequado, cabe entender o porquê de preservá-las. 

A necessidade de preservar as fotografias vem do fato de que as imagens são 

fatos  gravados  em  suportes  que  podem  ser  permanentes  ou  não,  mas 

independentemente disso, é preciso primeiramente entender o que elas constatam:

Fotos, sustenta Woolf, “não são um argumento; são simplesmente a crua 
constatação de um fato, dirigida ao olho”. A verdade é que elas não são 
“simplesmente”  coisa alguma e,  sem dúvida,  não são apenas encaradas 
como fatos, nem por Woolf nem por quem quer que seja. Pois, como ela 
acrescenta logo em seguida, “o olho está ligado ao cérebro; o cérebro, ao 
sistema nervoso. Esse sistema envia suas mensagens na velocidade de um 
raio através de toda a memória do passado e do sentimento do presente”.” 
(SONTAG, 2003,  p. 26)
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Entendendo a mensagem que é transmitida através dessa conexão fotografia-

cérebro-memória,  juntamente com a capacidade informativa que a fotografia traz 

implícita em si e pela sua inigualável exatidão imagética, ela passa a ser utilizada 

tanto como meio de preservação da memória individual quanto da memória coletiva. 

Tamanho  é  o  poder  desse  documento,  que  na  aflição  de  perder  essas 

informações pelo desgaste do papel, cria-se (muito anteriormente à era digital) um 

meio de garantir sua maior durabilidade, a microfilmagem.

A microfilmagem é a “produção de imagens fotográficas de um documento em 

formato  altamente  reduzido”  (DICIONÁRIO  BRASILEIRO  DE  TERMINOLOGIA 

ARQUIVÍSTICA, 2005). Ou seja, são fotos em tamanho reduzido, condensadas em 

um filme  de  alta  resolução  (capacidade  da  imagem impressa  de  reproduzir,  em 

mínimos detalhes, o documento fotografado), de grão fino (refere-se à densidade, às 

gamas de luminosidade da imagem do microfilme) e de material flexível (refere-se à 

base do filme, ao suporte que contém a camada de emulsão fotográfica sensível à 

luz), que são visualizadas através de leitoras. O processamento e a duplicação de 

filmes  são  fundamentais  para  a  microfilmagem  de  qualidade  e  a  garantia  da 

preservação adequada desse material. Essa técnica apóia-se em objetivos dentre os 

quais os mais relevantes são: a redução de espaço (pois o microfilme possui alto 

poder de compactação), a segurança na preservação da documentação, a rapidez 

no acesso à informação e durabilidade. Um fotograma, dentro de um microfilme, é 

capaz  de  guardar  a  informação  nele  contida  por  aproximadamente  500  anos, 

período que não deve ser desconsiderado em vista ao pouco prazo de durabilidade 

do papel  fabricado atualmente,  que tem uma expectativa de vida próxima de no 

máximo 100 anos.

Em concorrência  à  microfilmagem, tem-se nos dias  atuais,  a  digitalização. 

Essa concorrência não deveria existir, em razão de que ainda não se conhecem os 

prazos de  durabilidade de um disco  rígido  nem da memória  física  ou  virtual  de 

qualquer sistema computadorizado, já que seu histórico é de menos de meio século 

de  existência.  Acontece  que  muitas  pessoas,  assim  como  muitas  empresas, 

impressionadas com a nova tecnologia e as promessas de uma redução de custos 

incomensurável  em comparação  ao  processo  de  microfilmagem,  que  por  contar 

apenas com máquinas e materiais importados gera um alto custo de aplicação e 

manutenção, estão eliminando seus originais ou até mesmo criando os originais em 

sistemas  digitalizados.  Essa  atitude  é  de  fato  muito  arriscada  se  analisada  a 
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obsolescência dos meios informáticos. Se usado como exemplo o disquete, pode-se 

abstrair perfeitamente o significado e o comprometimento envolvido em criar algo 

apenas em meio digital ou descartar um documento físico original em troca de sua 

cópia digitalizada. Um disquete gravado há 10 anos, se, e diga-se claramente, se 

ainda  estiver  em  condições  de  uso,  precisaria  de  um  leitor  especial,  pois  as 

máquinas dos dias atuais já não dispõem de leitores compatíveis com esse suporte.

Da mesma forma pode-se questionar a durabilidade de um  cd,  um  dvd ou 

como mencionado anteriormente, um sistema de memória de um computador em si. 

Torna-se impossível  comparar  a garantia  de um microfilme,  com durabilidade de 

aproximadamente  100  anos  e  estimado  em  500  anos  se  armazenado 

adequadamente, a um sistema que não conta com vida útil de trinta anos. O que se 

faz  absolutamente  necessário  é  a  conscientização  da  população  envolvida  nos 

processos  de  criação  e  guarda documental,  sobre  os  riscos  de  investimento  da 

memória em sistemas ainda sem comprovação de prazos de durabilidade. 

Pode  parecer  apenas  um  preconceito  indiscriminado  afirmar  que  a 

informatização não perdurará, quando se acredita em seu pleno desenvolvimento e 

evolução. A questão é como e em que momento foi dada a garantia de continuidade 

dessa nova inteligência. E mais, será possível confiar o patrimônio do mundo à ela, 

unicamente? Talvez seja esse o momento crucial para uma mudança de paradigma 

em relação aos novos meios de produção e arquivamento documental. 

É  de  sabedoria  unânime  que  a  informatização  trouxe  o  benefício 

inquestionável  da  disseminação  da  informação,  em termos  globais,  como nunca 

antes  imaginado.  Milhares  de  pessoas,  de  todas  as  classes  sociais,  dos  mais 

diversos  lugares  no  mundo,  tem  hoje  acesso  à  world  wide  web e, 

consequentemente,  estão  melhor  inseridos  socialmente,  culturalmente  e 

economicamente,  de  maneira  antes  não  cogitada.  A  Internet conecta  países, 

pessoas,  culturas  e  ensinamentos  de  forma  crescente,  sem  preconceitos  ou 

limitações; tudo pode estar a um clique do mouse, desde a mais banal informação 

até  mesmo  repositórios  de  teses  de  doutorado  ou  bulas  de  medicamentos, 

praticamente qualquer dúvida pode ser resolvida através de uma simples consulta à 

web; esses são atributos e evoluções da tecnologia e não devem ser desprezados. 

Entretanto,  na  questão  de  preservação  ainda  existem questionamentos  a  serem 

solucionados  antes  desse  sistema  se  afirmar  indissolúvel,  independente  ou 

imprescritível. Soares e Tomaz (2004) colocam da seguinte forma:
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O  volume  de  informação  em  formato  digital  tem  aumentado  muito  nas 
últimas décadas. Lusenet (2002), em recente publicação, apresenta dados 
surpreendentes: estima-se a produção anual de informação, nos dias atuais, 
em torno de um a dois bilhões de Gigabytes, sendo 90% deste volume em 
formato digital, e ainda, grande parte deste último, existente exclusivamente 
em  formato  digital.  Essa  informação,  entretanto,  é  transportada  e 
armazenada em meios instáveis e as tecnologias necessárias para acessá-
la  são  rapidamente  superadas  em  sucessivas  gerações.  É  importante 
observar  que,  uma vez  interrompido  o  suporte  à  tecnologia,  o  acesso  à 
informação também é perdido.  

Considerando essas informações, ao entrar no universo informatizado, deve-

se ter o entendimento básico de funcionamento dos sistemas de arquivamento que 

serão utilizados, já que se estará lidando com a ideia de manter dados preservados, 

livres  de  quaisquer  problemas  de  obsolescência  tecnológica.  Essa  busca  pela 

preservação não é recente e não deve ser restrita, deve-se primar por manter os 

registros que foram e continuam sendo feitos para e pela sociedade.

Fazendo uma breve análise de que desde o início dos tempos a humanidade 

tenta criar maneiras de perpetuar seus conhecimentos, sua história e sua cultura; 

que  vem  buscando,  através  de  inventos,  formas  cada  vez  mais  eficazes  de 

concretizar  seus objetivos;  ainda assim,  um dos  únicos  suportes  da  escrita  que 

sobrevive há milhares de anos é a argila, como pode ser comprovado através dos 

tabletes recuperados há pouco das torres gêmeas destruídas nos Estados Unidos. 

Esses tabletes sobreviveram não só aos seus aproximados 4000 anos de idade, 

como à catástrofe do 11 de setembro: 

A improvável  jornada  de  372  tabletes  e  placas  de  argila  com  escrita 
cuneiforme teve  início  no antigo Iraque,  aproximadamente em 2030 A.C. 
Mas eles passariam, na era contemporânea, por Dubai contemporânea e 
Newark, em Nova Jersey, sobreviveriam a uma apreensão governamental e 
aos  ataques  terroristas  de  11  de  setembro  de  2001,  até  finalmente 
retornarem ao seu local de origem, quase nove anos após o 11 de setembro. 
Essa coleção é como um diário que revela como era a vida daquele povo 
antigo”, diz McAndrew. “Este é um momento raro no qual somos capazes de 
realmente ler  uma história daqueles indivíduos que foi  escrita na própria 
época”. (PARKER,  2010)

Dessa recuperação pode-se  questionar,  comparando aos meios  atuais:  se 

fossem, ao invés de tabletes de argila, 372 computadores, eles teriam sobrevivido a 

todo esse desgaste temporal e ainda a um desastre como esse?

A informatização é um grande avanço, mas talvez seja precipitado afirmar que 
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ela serve para todos os fins que lhe são destinados. Alguns programas podem e são 

realizados e empreendidos com grande sucesso e satisfação, mas outros podem e 

devem ser problematizados e estudados mais a fundo a fim de verificar sua exata 

condição  existencial  como  fonte  de  preservação.  É  preciso  entender  melhor  a 

preservação digital,  e  para  tanto,  o  primeiro  passo é  defini-la,  como faz  Soares 

(2004):

Planejamento,  alocação  de  recursos  e  aplicação  de  métodos  de 
preservação  e tecnologias  necessárias  para  que  a  informação digital  de 
valor  contínuo  permaneça  acessível  e  utilizável  por  longo  prazo, 
considerando-se  neste  caso  longo  prazo,  o  tempo  suficiente  para 
preocupar-se com os impactos de mudanças tecnológicas. A preservação 
digital  aplica-se tanto  a  documentos  “nato-digitais”  quanto  a  documentos 
convertidos do formato convencional para o formato digital.

Ou ainda, outra definição do mesmo artigo, mas de outro autor:

Capacidade de manter a integridade e acessibilidade da informação digital 
por longo prazo. Esta preservação da integridade e acessibilidade não se 
limita,  apenas,  a  proteger  a  informação  digital  contra  o  acesso  não 
autorizado  mas,  também,  contra  o  uso  inadequado  resultante  da  má 
interpretação ou má representação da informação por parte dos sistemas 
computacionais. Percebe-se, aqui, o aspecto da inseparabilidade entre as 
atividades de preservação e acesso do mundo digital. (TASK FORCE ON 
ARCHIVING OF DIGITAL INFORMATION, 1996; SOARES, 2004)

Entendendo que a preservação digital é, portanto, o conjunto de medidas a 

serem tomadas para que nenhuma informação se perca, seja ela nascida em meio 

digital ou digitalizada, cabe agora saber quais os problemas trazidos pela era digital 

em relação à preservação em meio digital. O primeiro passo é reconhecer que:

1) as mídias são suportes transitórios que prestam sua função somente por 
um período limitado de tempo e que a transferência para novas mídias é 
absolutamente necessária; 2) o software e o hardware tornam-se obsoletos 
em questão  de  anos,  ao  invés  de  décadas,  e  que  embora  as  versões 
sucessivas  de  programas  possam  ser  compatíveis,  os  fabricantes  de 
software normalmente  não  garantem  a  compatibilidade  por  um  longo 
período; e 3) o software proprietário é problemático não somente porque é 
protegido  e  o  código  fonte  não  está  disponível,  mas,  também,  porque 
normalmente está documentado de forma inadequada tornando a conversão 
de dados muito mais complexa. (SOARES, 2004)
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Além  desses  primeiros  problemas,  ainda  se  pode  considerar  outras 

dificuldades, que segundo Soares (2004),  podem ser de “ordem técnica, política, 

econômica e social”,  como por  exemplo:  exclusão social,  aumento de custos de 

programas e treinamento de pessoal para a preservação digital, a problemática da 

definição de estratégias de preservação digital, ciclos de renovação de tecnologia a 

cada cinco  ou  dez anos devido  à competitividade comercial  entre  as  empresas, 

aumento  massivo  da  quantidade  de  informações  “nato-digitais”,  dificuldade  de 

diferenciação entre original e cópia no meio virtual, entre outros.

Atentando para os aspectos e problemas supracitados, autores de diversas 

áreas  vem  trabalhando  nesse  assunto,  mas  um  especificamente,  Soares  apud 

Bulllock  (2001)  ,  baseado  no  modelo  de  referência  Open  Archival  Information 

System (OAIS) – sistema modelo que surge como proposta para a padronização de 

um sistema  de arquivamento eficiente para a preservação e acesso à informação 

digital durante longo prazo – criou nove requisitos a serem respeitados por qualquer 

entidade/empresa que pretenda realizar a preservação digital de forma segura:

Fixar  os limites do objeto  a ser  preservado;  preservar  a presença física; 
preservar o conteúdo; preservar a apresentação; preservar a funcionalidade; 
preservar a autenticidade; localizar e rastrear o objeto digital ao longo do 
tempo; preservar a proveniência; e preservar o contexto. (SOARES, 2004)]

Mesmo  que  observados  esses  requisitos,  ainda  há  estratégias  a  serem 

aplicadas, como adoção de padrões, elaboração de manuais, adoção de metadados, 

montagem de infra-estrutura para preservação através de sistemas de: cópias de 

segurança,  armazenamento  redundante,  segurança  de  acesso  físico  e  lógico, 

hierarquia  de  armazenamento,  detecção  e  recuperação  automática  de  falhas;  e 

formação de rede de relações nacionais ou regionais. Além disso, são necessárias 

estratégias  de  armazenamento  como  a  escolha  do  meio  em  que  se  dará  o 

armazenamento (hardware/software), quando e como se dará a migração dos dados 

de  um  sistema  para  outro,  emulação  (quando  um  novo  sistema  imita  o 

funcionamento do antigo),  impressão em papel  ou microfilmagem de um acervo, 

conservação da tecnologia utilizada. 

Todas  essas  orientações  são  baseadas  no  modelo  OAIS,  que  tem  como 

objetivo: 
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Ampliar a consciência e a compreensão dos conceitos relevantes para a 
preservação  de  objetos  digitais,  especialmente  ente  instituições  não 
arquivísticas; definir terminologias e conceitos para descrever e comparar 
modelos de dados e arquiteturas de arquivos; ampliar o consenso sobre os 
elementos  e  os  processos  relacionados  à  preservação  e  acesso  à 
informação digital;  e  criar  um esquema para orientar  a  identificação e  o 
desenvolvimento de padrões. (SOARES, 2004)

O  OAIS  é  conhecido  também  pelo  nome  de  Sistema  Aberto  para 

Arquivamento de Informação (SAAI). A iniciativa de criação desse modelo partiu do 

reconhecimento da necessidade de pesquisar meios eficientes para a preservação 

digital, e o responsável pelo seu desenvolvimento foi o Consultative Committee for 

Space Data Systems (CCSDS) em parceria com a Organization for Standardization 

(ISO), através de oficinas internacionais de trabalho na Europa e EUA.

Conhecendo as duas vertentes preservacionais de documentos impressos e 

digitais respectivamente, e através do estudo da problematização da conservação 

dos  suportes  da  escrita,  responsáveis  pela  guarda  do  patrimônio  existencial  da 

humanidade,  unindo  as  mais  diversas  áreas  das  Ciências  e  Tecnologias  da 

Informação, além da Administração e da História entre outras que poderiam aqui ser 

citadas e que fazem parte das disciplinas interessadas nesse assunto, poderá ser 

possível encontrar meios de proporcionar, com segurança, a resolução necessária 

para a contemplação dos objetivos da preservação como um todo.

Traça-se  dessa  forma,  uma  linha  de  continuidade  na  materialização  dos 

estudos envolvidos na história dos documentos, seja qual for o seu suporte, tentando 

uniformizar  a  vontade  de  seus  criadores  de  manter  acesa  a  preservação  da 

informação e sua disseminação. A legislação apoia o direito ao acesso universal à 

informação e isso garante também o apoio às formas adequadas de preservação, 

assim como explica quais as técnicas legais de fazê-lo. Um profissional que preza 

pelos  princípios  da  arquivística,  jamais  deve  descartar  as  orientações  mais 

adequadas  sobre  o  assunto  e  sorver-se  apenas  de  prognósticos  de  uma  nova 

tecnologia  pois,  em  se  tratando  de  patrimônio,  não  se  pode  realizar  um 

procedimento sem ter certeza de sua eficácia, pois isso seria comprometer-se não 

apenas  com o  risco  da  perda,  mas  também com o  risco  da  impossibilidade  de 

recuperação  de  uma informação  que  pode  ser  única.  Silva  (1999,  p.254)  assim 

coloca:
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Os especialistas em arquivos, como José Maria Jardim (1992), com razão 
tem  apontado  que  o  “choque  informático”  e  a  gestão  de  recursos  de 
informação estão a exigir uma mudança visceral da parte dos profissionais. 
A natureza  da  documentação  eletrônica  altera  a  concepção  de  suporte 
material  de  informação,  já  que  agora  temos  que  operá-la  não  como 
entidades  físicas,  mas  lógicas.  Daí  a  necessidade  de  rever  conceitos 
básicos da Arquivologia, como os de ordem original e documento original, 
proveniência e instituições arquivísticas enquanto depósitos centralizados 
de documentos, assim como práticas quais a avaliação, arranjo e descrição, 
preservação e uso. 

Conclui-se dentro  dessa perspectiva,  que a análise criteriosa dos meios a 

serem utilizados na preservação de documentos escritos é necessária, para que se 

possa alcançar uma acessibilidade e durabilidade consistente e adequada aos meios 

de  produção  documental,  assim  como  o  comprometimento  com  os  principais 

interesses  envolvidos  nessa  questão,  deixando  de  lado  a  simplificação 

aparentemente eficaz, para utilizar a forma que tem comprovadamente certa sua 

permanência.  Afinal, nem sempre aquilo que parece tentador por ser mais fácil e 

barato, consegue atingir a satisfação plena que é proposta e desejada.
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3 PATRIMÔNIO E FOTOGRAFIA

Os  bens  materiais  e  imateriais  constituem  o  patrimônio  de  uma  pessoa, 

empresa, estado, nação. Mas seria extremamente reducionista dizer que esse é o 

único significado dessa palavra. Aqui interessa o significado de patrimônio intangível, 

constituído pelos bens imateriais que se referem à identidade, à ação e à memória 

dos grupos formadores da sociedade como um todo. 

Para entender melhor o conceito de patrimônio intangível, é preciso entender 

primeiro o patrimônio cultural. De acordo com Oliven (2003, p. 80):

Quando falamos em patrimônio  cultural,  estamos nos referindo direta  ou 
indiretamente ao passado, o qual, a exemplo do que ocorre com a tradição, 
é sempre constituído a partir do presente. O termo “patrimônio” - em inglês, 
heritage – refere-se a algo que herdamos e que, por conseguinte, deve ser 
protegido. 

Portanto, o patrimônio cultural é como uma herança que deve ser mantida 

intacta para sempre, passando de geração em geração, transmitindo ensinamentos, 

deveres, direitos, história e identidade de cada um e de todos na sociedade. Assim, 

Oliven (2003, p. 80) segue explicando:

O patrimônio cultural precisa ser preservado, numa operação por meio da 
qual se procura guardar algo que corre o risco de ser destruído. Daí a ideia 
de que  o  patrimônio  precisa  ser  mantido intacto,  como se  o  tempo não 
passasse. Algo parecido com o costume de dar um banho de bronze nos 
primeiros sapatos de uma criança e guardá-los em cima da cristaleira da 
casa. Esse processo de “congelamento” está sempre presente na ideia de 
patrimônio.

Então, o patrimônio é algo a ser preservado pela sua importância, e deve ser 

protegido  para  a  posteridade,  para  que  não  seja  esquecido  ou  destruído,  quer 

pertença  à  categoria  de  bem material  ou  imaterial,  quer  seja  um objeto  ou  um 

ensinamento, uma tradição ou um livro. Mas quem define o que é importante? Oliven 

(2003, p. 80) assim coloca:

Para preservar, precisamos, antes, classificar e colecionar. Por isso, temos 
agentes que detêm o poder legítimo de definir o que faz parte do patrimônio. 
Esses “guardiães do patrimônio” definem o que é digno de ser preservado. 
Quando discutimos o  patrimônio  cultural,  uma primeira  operação  implica 
decidir se devemos preservar as manifestações da cultura popular ou da 
cultura erudita. Com frequência opta-se pelas expressões da “alta cultura”. A 
outra  discussão  tem  a  ver  com  a  escolha  dos  elementos  a  serem 
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preservados. 

Percebe-se através das palavras do autor, que normalmente o que acontece é 

a  predileção  pelos  clássicos,  pelo  nobre.  Entretanto,  isso  vem  mudando,  como 

poderá se observar mais adiante.  E o que diz a legislação brasileira sobre isso? 

Oliven (2003, p. 81) segue: 

No Brasil,  a legislação sobre o patrimônio cultural é da década de 1930, 
quando o  país  passou  por  um processo  de  integração  nacional,  com o 
aprofundamento  da  construção  da  “brasilidade”.  A  opção  feita  naquela 
época foi realizada pela arquitetura de elite. Mário de Andrade propôs, em 
1936, um projeto de lei em que também fossem incluídos, no patrimônio 
brasileiro,  os  falares,  os  cantos,  as  lendas,  as  magias,  a  medicina  e  a 
culinária  indígenas,  mas  Getúlio  Vargas  e  Gustavo  Capanema,  então 
ministro da Educação e Cultura, optaram pelo patrimônio edificado, com o 
consequente  tombamento  de  igrejas  barrocas,  casas-grandes  e  outras 
formas de pedra e cal. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 216, 
ampliou  a  definição  de  patrimônio  cultural  brasileiro.  Essa  conceituação 
mais abrangente de patrimônio cultural abriu espaço não somente para as 
expressões da cultura popular, mas também para os “bens imateriais”, que 
formam o patrimônio intangível. 

Vem  acontecendo  uma  mudança  de  paradigma  no  que  diz  respeito  ao 

patrimônio; outras formas de pensamento estão abrindo oportunidade para que não 

só o erudito e o físico tenham lugar na preservação e tombamento, mas também tem 

início  a  ideia  de  preservar  o  popular  e  o  tradicional,  o  imaterial.  Dentro  desses 

conceitos, deve-se incluir, segundo a Constituição Federal do Brasil de 1988, como 

patrimônio cultural:

As  formas  de  expressão,  os  modos  de  fazer,  criar  e  viver,  as  criações 
científicas,  artísticas  e  tecnológicas,  os  objetos,  obras,  documentos, 
edificações  e  demais  espaços  destinados  às  manifestações  artístico-
culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor arqueológico, paisagístico, 
histórico, paleontológico, científico e ecológico.

E segundo a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura):

Entende-se por “patrimônio cultural imaterial” as práticas, representações, 
expressões, conhecimentos e técnicas- junto com os instrumentos, objetos, 
artefatos  e  lugares  culturais  que  lhes  são  associados  –  que  as 
comunidades,  os grupos e,  em alguns casos,  os indivíduos reconhecem 
como parte integrante de seu patrimônio cultural. Este patrimônio cultural 
imaterial,  que  se  transmite  de  geração  em  geração,  é  constantemente 
recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua 
interação  com a  natureza  e  de  sua  história,  gerando  um sentimento  de 
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identidade e continuidade e contribuindo assim para promover o respeito à 
diversidade  cultural  e  à  criatividade  humana.  (CONVENÇÃO  PARA  A 
SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL, 2003)

Compreende-se  que  o  patrimônio,  seja  material  ou  imaterial,  tangível  ou 

intangível, é a herança de uma nação, que se divide entre seus cidadãos e, portanto, 

sua preservação deve ser  de  interesse geral,  tanto  do  poder  público  quanto  da 

comunidade,  visto  que  o  desaparecimento  ou  destruição  de  um  bem cultural  e 

natural “acarreta o empobrecimento irreversível do patrimônio de todos os povos do 

mundo” (UNESCO, 1972). 

Existe ainda o Decreto 3.551, de 4 de agosto de 2000, que institui o “Registro 

de  Bens  Culturais  de  Natureza  Imaterial  que  constituem  patrimônio  cultural 

brasileiro”, tendo em seus artigos a definição dos livros em que se farão os registros, 

a saber: Livro de Registro dos Saberes, Livro de Registro das Celebrações, Livro de 

Registros das Formas de Expressão e Livro de Registros dos Lugares. Diz ainda 

que outros livros poderão ser abertos “para a inscrição de bens culturais de natureza 

imaterial que constituam patrimônio cultural brasileiro e não se enquadrem nos livros 

definidos  no  parágrafo  primeiro  deste  artigo”.  Esclarece  que  os  registros  serão 

regulados  assim:  “Art.  3º As  propostas  para  registro,  acompanhadas  de  sua 

documentação  técnica,  serão  dirigidas  ao  Presidente  do  Instituto  do  Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, que as submeterá ao Conselho Consultivo do 

Patrimônio Cultural”. 

Sobre  o  registro:  “Art.  5O Em  caso  de  decisão  favorável  do  Conselho 

Consultivo  do Patrimônio Cultural,  o  bem será inscrito  no livro  correspondente e 

receberá o título de "Patrimônio Cultural do Brasil". E sobre a avaliação:

Art.  7
O 

O IPHAN fará a reavaliação dos bens culturais registrados,  pelo 
menos  a  cada  dez  anos,  e  a  encaminhará  ao  Conselho  Consultivo  do 
Patrimônio Cultural para decidir sobre a revalidação do título de "Patrimônio 
Cultural do Brasil".
Parágrafo  único.  Negada a revalidação,  será mantido  apenas o  registro, 
como referência cultural de seu tempo. (Decreto 3.551, 2000)

Ainda  assim,  mesmo  contando  com  a  legislação  acerca  de  suas 

especificidades, a conservação do patrimônio é um problema a ser solucionado, pois 

como afirma Guillaume (2003, p. 29):
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[…] mostrar que a conservação do patrimônio não era uma questão simples, 
ela  se  alimentava  de  falsas  evidências  e  que,  aliás,  num  passado 
relativamente recente, as sociedades não tinham qualquer preocupação em 
deixar  vestígios  materiais.  ...o  patrimônio  coletivo  decorre  de  uma 
conservação heterológica que tenta esquivar-se à violência do efêmero e 
que se inscreve num desejo de imortalidade e já não de eternidade.

Nesse sentido, a preocupação aqui apresentada direciona-se ao patrimônio 

arquivístico, especialmente aos documentos, mais especificamente os iconográficos, 

que por fazerem parte do patrimônio cultural, devem ser entendidos e respeitados, 

geridos  e  salvaguardados  adequadamente  pelos  cidadãos  e  profissionais 

arquivistas. Esta preocupação estabelece-se mediante a constatação da ausência 

de tratamento específico, incluindo a literatura sobre o assunto, que é visivelmente 

parca. Apesar de existir muito incentivo à preservação documental como um todo, 

nessa área ainda há muito trabalho a ser feito. Além da problemática existente em 

relação às fotografias impressas, recentemente aparece a fotografia digital e torna 

iminente  a  necessidade  de  aprender  a  realizar  um novo  tipo  de  preservação:  a 

digital. Santos (2003, p. 23) expõe sua preocupação:

A resolução da Unesco considera urgente a necessidade de salvaguardar os 
patrimônios  culturais  digitais,  garantindo  assim  o  acesso  continuado  aos 
conteúdos e à funcionalidade dos registros eletrônicos autênticos em prol da 
preservação e do acesso aos documentos, para assegurar os direitos dos 
cidadãos.  O texto  de  Howell  (2000)  traz também uma reflexão  que  não 
podemos  esquecer:  ele  diz  que  temos  2  mil  anos  de  experiência  na 
preservação  de  manuscritos,  200  anos  na  preservação  de  documentos 
feitos  por  máquinas,  mas  experiências  de  preservação  digital  ainda  são 
pouco comprovadas e experimentadas. Para ele, neste momento podemos 
somente prever e não afirmar.

Diante dessas constatações, é preciso entender o papel do documento e por 

consequência  de  seu  gestor,  o  arquivista,  dentro  do  mundo  contemporâneo  e 

elucidar  o  caminho  a  ser  percorrido  para  a  inclusão  da  fotografia  em um lugar 

importante no mundo arquivístico e social, para que receba o tratamento adequado e 

não se perca em meio a milhares de imagens que vem sendo desordenadamente 

produzidas sem nenhuma preocupação com o “depois”. Se existe tanta preocupação 

pela preservação do patrimônio, deve-se ter em mente que a fotografia lhe pertence. 

Nesse sentido, a crescente informatização e digitalização das câmeras, arquivos e 

acervos deveriam ser o caminho para facilitar a preservação e o acesso, além da 

avaliação, classificação e da ordenação dos documentos de todos os tipos, e não se 
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tornar um meio de produção caótico como vem acontecendo. Segundo Guillaume 

(2003, p. 24):

Estará este poder do efêmero, presente na obra de arte, ameaçado pela 
reprodução em massa? Não é certo. Roland Barthes mostrou bem que a 
fotografa,  pela  fidelidade  do  sei  artefacto  técnico,  mergulha-nos,  mais 
brutalmente que qualquer pintura, numa certa autenticidade do “isto foi”: o 
artefacto objectivo -  a objetiva da máquina fotográfica – confere um poder 
maior ao artifício, “força” o retorno, a interrupção do efêmero. 
Isto quer dizer que o efêmero, na era da reprodução em massa, tem um 
estatuto  mais  complexo  do  que  uma  leitura  rápida  de  Walter  Benjamin 
poderia levar a pensar. Se a obra autêntica, ao contrário da sua reprodução, 
conserva  uma  “aura”,  é  porque  ela  ainda  pode  provocar  a  parição,  o 
“retorno” do gesto que a produziu. Mas a fotografia, sobretudo quando capta 
um sujeito  humano,  mais  particularmente  a  “fotogenia”  de  um rosto,  ou 
ainda a música, não perdem necessariamente, na sua reprodução técnica, o 
poder do efêmero. 

Logo,  percebe-se  que  o  inquestionável  poder  da  fotografia  deverá 

permanecer mesmo ante a sua reprodução em massa, motivo pelo qual se dá a 

necessidade de preocupar-se com sua preservação. Além disso, a fotografia traz 

implícita a memória, que é um dos principais pilares do patrimônio cultural intangível, 

esteja  ela  referindo-se  a  alguém,  à  determinada  ocasião  ou  fato  histórico  ou 

cotidiano. A fotografia carrega o poder da imagem: “A ideia fundamental da “arte da 

memória” reside no princípio de se associar as palavras ou os conceitos aos lugares 

e às imagens.” (LOPES, 1998, p. 54).  Assim, cresce a urgência de abordar esse 

tema, e  por  isso,  aqui  se trata  desse invólucro indissociável  que se constitui  de 

fotografia, memória e patrimônio. 

O próximo passo é  entender  o  documento  arquivístico  e  seu papel  como 

patrimônio,  para  posteriormente,  verificar  onde  se  encaixa  a  fotografia  como 

documento de arquivo e portadora da informação.

3.1 O documento arquivístico enquanto patrimônio intangível

Documento é a “Unidade de registro de informações, qualquer que seja o 

suporte  ou  formato”.  (DIBRATE,  2005)  O  portador  do  documento  é  portador  da 

informação. O portador da informação é o portador do patrimônio. O patrimônio é 

bem indissociável  da  sociedade,  já  que  uma  sociedade  sem patrimônio  beira  a 

inexistência. Parece muito profunda essa afirmação, entretanto, pode-se perguntar: 
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uma pessoa que não tem certidão de nascimento, documento de identidade, registro 

civil, é quem? A resposta é simples: perante a lei, perante a sociedade, perante os 

homens,  ela  não  existe.  Daí  vem  tamanha  importância  dos  documentos.  O 

documento identifica, protege, engrandece e humaniza seu possuidor. No decorrer 

da  vida,  as  pessoas  produzem  muitos  documentos  e  são  eles  que  atestam, 

testemunham a sua jornada individual e social.

Considerando que os documentos são produzidos não só individualmente, 

mas como atestadores de funcionalidades administrativas e históricas, necessitam 

de  gestão,  cuidados,  tratamentos,  afim  de  cumprirem  seu  papel  inequívoco  de 

contadores de vidas. Por isso o conceito de documento está diretamente ligado ao 

de arquivo e este,  por  sua vez,  ao  de  patrimônio,  assim como afirma Fugueras 

(2003, p. 200):

Así,  los  archivos  son  patrimonio  en  la  medida  en  que  conservan 
organizados  de  manera  adecuada  conjuntos  de  documentos  que  deben 
preservarse para el futuro en atención a sus valores informativos, culturales 
y  científicos.  Aquellos  documentos  que  se  conserven  para  el  futuro  al 
contener  información relevante  devienen los elementos substanciales del 
patrimonio documental de caráter histórico. Es evidente, pues, que el valor 
de patrimonio es esencial, ya que sobre éste reposan los otros valores de 
memoria, identidad y conocimiento. 

E ele continua:

La  justificación  de  la  necesidad  de  atender  debidamente  los  archivos 
alcanza  su  verdadera  dimensión  ciudadana  si  mostramos  su  asociación 
inseparable a conceptos percibidos como positivos por la sociedad como los 
de patrimonio, memoria, identidad y conocimiento.  (p. 200)

Fica  evidente  essa  conexão  e  a  necessidade  de  entendê-la  para  poder 

trabalhar com documentação, seja ela corrente (atual) ou permanente (histórica). O 

protetor da informação, o arquivista, deve ter conhecimento de todos os conceitos 

que envolvem o mundo arquivístico, não só da parte técnica, mas da cultural, social 

e econômica, para só então iniciar o desenvolvimento de sua atividade.

Assim como o arquivista age como protetor da informação, existem entidades 

como  a  UNESCO,  que  é  uma  entidade  que  tem  constante  preocupação  em 

repassar, legalizar e difundir as informações necessárias à gestão de arquivos, para 

que  o  documento  seja  entendido  como  patrimônio  cultural  da  sociedade.  A 

Declaração do México de 2001 apresenta doze artigos destinados à transmitir  a 
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todos  a  importância  da  manutenção  da  identidade,  diversidade  e  pluralismo  do 

indivíduo,  garantindo o respeito  aos direitos humanos, apoiando a criatividade, a 

solidariedade e esclarecendo a função da UNESCO nesse processo como um todo. 

Percebe-se  que  a  preocupação  com  o  patrimônio,  com  a  preservação  e  a 

conservação  não  é  exclusiva  dos  arquivistas,  mas  da  sociedade  que  pretende 

manter sua identidade cultural através de seus documentos e registros.

Considerando que o foco deste trabalho é a fotografia e sua conservação e 

preservação, apontar-se-á a seguir a sua relação com a Arquivologia, destacando e 

explicando a fotografia como documento arquivístico, assim como as técnicas de 

preservação e a legislação vigente a cerca do assunto.

3.2 A fotografia como documento arquivístico

A fotografia é um documento iconográfico. E, segundo o Dicionário Brasileiro 

de  Terminologia  Arquivística,  documento  iconográfico  é:  “Gênero  documental 

integrado por documentos que contêm imagens fixas, impressas, desenhadas ou 

fotografadas, como fotografias e gravuras”. Conclui-se que assim como os escritos, 

as imagens são documentos e recebem tratamento dentro da Arquivologia. 

Em  termos  de  legislação,  os  documentos  iconográficos  são  tratados  da 

mesma  forma  que  os  documentos  escritos,  inclusive  quanto  ao  acesso.  A Lei 

12.527/2011 assim especifica o termo “documento”:

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

 I - informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para 
produção  e  transmissão  de  conhecimento,  contidos  em  qualquer  meio, 
suporte ou formato;

 II - documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o 
suporte ou formato;

 III - informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de 
acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da 
sociedade e do Estado;

 IV - informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada 
ou identificável;

 V - tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, 
recepção,  classificação,  utilização,  acesso,  reprodução,  transporte, 
transmissão,  distribuição,  arquivamento,  armazenamento,  eliminação, 
avaliação, destinação ou controle da informação;



41

 VI -  disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e 
utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados;

 VII  -  autenticidade:  qualidade  da informação que  tenha sido  produzida, 
expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento 
ou sistema;

 VIII - integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto 
à origem, trânsito e destino;

 IX  -  primariedade:  qualidade  da  informação  coletada  na  fonte,  com  o 
máximo de detalhamento possível, sem modificações. (2011)

E quanto ao acesso, segue da mesma forma:

Art.  7o O acesso à informação de que trata esta Lei  compreende, entre 
outros, os direitos de obter:

I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem 
como sobre o local  onde poderá ser  encontrada ou obtida a informação 
almejada;

II  -  informação  contida  em  registros  ou  documentos,  produzidos  ou 
acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos 
públicos;

III  -  informação  produzida  ou  custodiada  por  pessoa  física  ou  entidade 
privada  decorrente  de  qualquer  vínculo  com  seus  órgãos  ou  entidades, 
mesmo que esse vínculo já tenha cessado;

IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;

V  -  informação  sobre  atividades  exercidas  pelos  órgãos  e  entidades, 
inclusive as relativas à sua política, organização e serviços;

VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização 
de recursos públicos, licitação, contratos administrativos; e

VII - informação relativa:

a)  à  implementação,  acompanhamento  e  resultados  dos  programas, 
projetos  e  ações  dos  órgãos  e  entidades  públicas,  bem como metas  e 
indicadores propostos;

b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas 
realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações 
de contas relativas a exercícios anteriores.

§  1o O  acesso  à  informação  previsto  no caput não  compreende  as 
informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos 
ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado.

§ 2o Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela 
parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio 
de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo.

§ 3o O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas 
utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo 
será assegurado com a edição do ato decisório respectivo.
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§ 4o A negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado aos 

órgãos e entidades referidas no art. 1o, quando não fundamentada, sujeitará 
o responsável a medidas disciplinares, nos termos do art. 32 desta Lei.

§ 5o Informado do extravio da informação solicitada, poderá o interessado 
requerer à autoridade competente a imediata abertura de sindicância para 
apurar o desaparecimento da respectiva documentação. 

§ 6o Verificada a hipótese prevista no § 5odeste artigo, o responsável pela 
guarda  da  informação  extraviada  deverá,  no  prazo  de  10  (dez)  dias, 
justificar o fato e indicar testemunhas que comprovem sua alegação. (2011)

Fica claro,  dessa forma, que os documentos iconográficos são igualmente 

reconhecidos em lei e por isso, os profissionais arquivistas, ao lidarem com esses 

documentos devem respeitar os mesmos princípios legais que seriam usados caso 

fossem documentos em outro suporte ou tivessem outro conteúdo. A Lei 8.159/1991 

que dispõe sobre as políticas de arquivos públicos e privados, deve, igualmente, ser 

observada em relação aos acervos de documentos iconográficos.

Considerando que quando se realiza o tratamento documental em um acervo, 

seja ele fotográfico ou não, o profissional arquivista deve estar ciente da importância 

de seu trabalho e saber que cada tipo de suporte carrega suas especificidades e sua 

carga de agente portador e transmissor de informação individual ou coletiva. Nesse 

aspecto, os documentos escritos tanto quanto as imagens formam o que se pode 

chamar de arquivo geral do passado, presente e futuro. Neste momento, tratar-se-á 

especificamente  das imagens para  elaborar  a  ponte  entre  documento,  história  e 

memória.

As  fotografias  desempenham  papel  significativo  dentro  da  memória  e  da 

história,  contribuindo  de  forma  relevante  como  perpetuadoras  de  imagens  e 

momentos únicos, de pessoas, lugares, momentos e sentimentos. Segundo Flusser 

(2002, p. 37):

Fotografias são onipresentes: coladas em álbuns, reproduzidas em jornais, 
expostas  em vitrines,  paredes  de  escritórios,  afixadas  contra  muros  sob 
forma de cartazes, impressas em livros, latas de conservas, camisetas. Que 
significam  tais  fotografias?  Segundo  as  considerações  precedentes, 
significam  conceitos  programados,  visando  a  programar  magicamente  o 
comportamento de seus receptores. Mas não é o que se vê quando para 
elas se olha.  Vistas ingenuamente ,  significam cenas que se imprimiram 
automaticamente  sobre  superfícies.  Mesmo  um  observador  ingênuo 
admitiria que as cenas se imprimiram a partir de um determinado ponto de 
vista. Mas o argumento não lhe convém. O fato relevante para ele é que as 
fotografias abrem ao observador visões do mundo. 
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Imergindo no fato dessa constante presença da fotografia, o arquivista deve 

saber lidar com esses documentos quando virem ao seu encontro e, para tanto, a 

necessidade de ter conhecimento sobre as técnicas de criação da fotografia se faz 

presente para que seja possível entender os métodos mais adequados para avaliar, 

selecionar  e  preservar  as  fotografias,  assim como antes  reconhecer  os  diversos 

tipos de processos existentes. 

Para tanto, nada mais adequado do que começar pelo começo. E como nasce 

a fotografia? É sabido que desde a Antiguidade os procedimentos da câmara escura 

são conhecidos, mas apenas em 1826 é que Joseph Nicéphore Niépce, inventor 

francês,  realiza  a  primeira  fotografia  de  fixação  permanente.  Ele  iniciou  seus 

experimentos  fotográficos  em  1793  e,  após  alguns  anos  fazendo  testes  com 

materiais como estanho, betume4 e alfazema, finalmente consegue fixar em uma 

placa, após oito horas de exposição, a imagem de seu quintal.  Essa fotografia é 

considerada  como a  primeira  fotografia  permanente  do  mundo  e  foi  conseguida 

através  de  gravura  com  a  luz  solar,  recebendo  de  seu  inventor  o  nome  de 

heliografia. Em 1829, Niépce substitui as placas de metal revestidas de estanho por 

prata e escurece as sombras com vapor de iodo. Em 1833, este falece, deixando 

sua obra nas mãos de Louis Jacques Mandé Daguerre, que aperfeiçoa a técnica 

criando o daguerriótipo: placa de cobre coberta por uma camada sensível de prata 

que de acordo com o ângulo de iluminação, faz os sais de prata formarem uma 

imagem positiva. Entretanto, como os daguerriótipos são negativos e cada uma das 

peças  é  única,  não  pode  ser  duplicada.  Daguerre  tenta  reduzir  o  tempo  de 

exposição, que ainda se mantinha em torno de uma hora e a imagem então fixada 

tinha  pouca  durabilidade  após  sua  revelação.  Esse  último  problema  ele  resolve 

mergulhando as chapas em uma solução aquecida de sal de cozinha, fazendo com 

que a imagem permaneça inalterada após esse procedimento. 

Algum tempo depois, Fox Talbot inventa o calótipo, cujo processo negativo-

positivo utilizando papel fora criado em 1835, e forma a base da fotografia impressa 

conhecida hoje. Os daguerriótipos e os calótipos são utilizados até meados dos anos 

de 1860, dando depois lugar ao emprego da placa de vidro tratada com colódio 

úmido,  processo  que  surge  em  1851.  O  colódio  é  uma  solução  de  nitrato  de 

celulose, de éter e de álcool deitada na placa de vidro depois da exposição. Este 

4 betume – forma de petróleo naturalmente encontrada, recebendo diversas denominações: asfalto, 
lama, resina, azeite, óleo de São Quirino.
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processo é utilizado também para produzir  ambrótipos e ferrótipos.   No primeiro 

caso, um papel e uma tinta preta eram postos por trás da placa de vidro após a 

exposição, conferindo-lhe deste modo  um  aspecto de positivo. No segundo caso, 

utilizava-se antes uma placa de ferro  pintada de preto.  O colódio  que servia  de 

ligação para reter os sais de prata é substituído pela gelatina por volta de 1880. 

Assim como os daguerriótipos, os ambrótipos e os ferrótipos eram guardados numa 

pequena caixa para evitar sua deterioração.

Em 1888,  George  Eastman  lança  a  máquina  Kodak  tornando  a  base  da 

fotografia acessível a todos, pois foi feita para utilizar uma película de papel flexível. 

No ano seguinte,  coloca no mercado os primeiros filmes em suporte plástico de 

nitrato de celulose,  o qual  é abandonado nos anos 50 em benefício do filme de 

acetato de  celulose  ou de  poliéster.  Assim,  o  material  utilizado para  produzir  as 

provas positivas é constituído por um suporte-papel e por uma ou mais camadas 

sensíveis, conforme se trate de uma prova preto e branca ou a cores. A camada 

sensível ou emulsão é formada por partículas de prata englobadas numa substância 

à base de albumina, de colódio ou de gelatina. 

Antes do aparecimento do processo Kodachrome em 1935, as fotografias a 

cores eram, sobretudo, diapositivos. A partir dos anos 60, vários processos foram 

levados a cabo para uma estabilização. A fotografia a cores rapidamente se difundiu, 

a ponto de as fotografias em preto e branco terem se tornado mais raras e mais 

dispendiosas. Segundo Couture (1998, p. 232): 

Os negativos  de  nitrato  de  celulose  devem ser  tratados  prioritariamente 
porque  são  muito  inflamáveis  sob  o  efeito  de  temperaturas  elevadas  e 
porque a sua deterioração não pode ser interrompida. Em geral, a menção 
de nitrato de celulose surge na película. Contudo, como nem sempre é o 
caso, as fotografias daquela época devem ser examinadas com prudência. 
As fotografias feitas antes do aparecimento da máquina de 35 mm  de 1932 
têm um grande valor histórico porque são menos numerosas e porque são 
testemunho de processos hoje  desaparecidos.  Além disso,  reconhecer  o 
processo  utilizado  permite  datar  aproximadamente  a  fotografia.  Desde 
então, a popularidade que a fotografia amadora teve e ainda tem aumentou 
consideravelmente a produção de documentos fotográficos.

Após as fotografias coloridas, surge a fotografia digital. E ao contrário do que 

se imagina, ela não é tão recente assim. As câmeras digitais tiveram sua origem 

durante  a  Segunda  Guerra  nos  EUA;  durante  pesquisas  militares  em  que  as 

mensagens  criptografadas  eram  testadas  em  comunicações  digitalizadas  para 

serem  utilizadas  como  táticas  de  guerra.  O  programa  espacial  americano  foi  o 
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responsável pelo desenvolvimento da tecnologia fotográfica digital em si, e em 1965 

a  sonda  Mariner  4  (primeiro  programa  de  exploração  inter-planetário  norte-

americano)  registrou  a  superfície  de  Marte  no  que  pode-se  dizer  que  foram as 

primeiras imagens digitais já captadas. A Kodak criou o primeiro protótipo de câmera 

digital, em 1975, que pesava quatro quilos e gravava as imagens em fita cassete. 

Em  1981,  a  Sony  lançou  a  “Mavica”,  primeira  câmera  digital  no  mercado  de 

consumo ao custo de U$ 12 mil,  o armazenamento era feito em disquetes onde 

cabiam até 50 imagens.

Mas o “boom” da câmera digital aconteceu em 1984, durante as Olimpíadas 

de Los Angeles quando a Canon, em parceria com um jornal  japonês, usou seu 

protótipo de câmera de vídeo estático e transmitiu as imagens via telefone para o 

Japão. Essas imagens levavam aproximadamente meia hora para chegar ao outro 

lado do mundo, enquanto os outros jornais dependiam de avião para levar os filmes. 

Em seguida iniciou-se uma corrida pela fotografia digital, e na década de 1990 foram 

lançados  os  primeiros  modelos  populares  de  câmeras  digitais.  Desde  então,  os 

lançamentos são diários, a fotografia digital está presente em celulares e nos mais 

diversos tamanhos e modelos de câmeras fotográficas e dispositivos eletrônicos, e 

seu custo é acessível à grande maioria da população.

Se  analisados  entre  os  suportes  existentes,  pode-se  afirmar  que  as 

fotografias constituem o maior volume e o mais abundantemente utilizado. É dito que 

uma das primeiras tarefas do arquivista em matéria de arquivos fotográficos foi a de 

salvaguardar  o  maior  número  possível  desses documentos  durante  muito  tempo 

menosprezados,  mas  segundo  Couture  (1998),  “O  mesmo  não  acontece 

actualmente”. As fotografias, assim como qualquer outro documento independente 

do suporte, devem ser avaliadas e selecionadas, mas por se tratar de informação 

subjetiva,  torna-se  delicada  e  complexa  essa  tarefa.  Não  é  de  fácil  escolha 

determinar  a  utilidade  de  uma  fotografia,  assim  tornando  ineficiente  a  ideia  de 

classificação  em  uma  idade  documental.  A  literatura  disponível  não  menciona 

nenhum tipo de modalidade de triagem, logo, a tendência é a guarda integral dos 

acervos ou a aplicação de técnicas de amostragem para não guardar tudo. Isso se 

reflete na vida do profissional arquivista que se depara com esse tipo de documento 

e, ainda segundo Couture (1998, p. 233): 

Esta situação demonstra bem a existência de um mal-estar face à avaliação 
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da imagem. O mesmo acontece com a selecção e a triagem que exigem do 
arquivista  um conhecimento  das  técnicas  fotográficas  mas  também uma 
certa  aprendizagem  para  ler  e  interpretar  o  conteúdo  dos  documentos 
fotográficos.  Para  além dos critérios gerais  de selecção próprios  a  cada 
organismo, critérios específicos como a raridade da fotografia, a fama do 
fotógrafo,  a  qualidade  técnica  e  a  qualidade  estética  podem 
consideravelmente influenciar a selecção dos documentos fotográficos. 

A consequência disso é que não se pode aplicar técnicas de amostragem 

para  esse  tipo  de  informação,  pois  seria  um  equívoco  devido  ao  provável  não 

atingimento do objetivo de mostrar uma determinada situação ou acontecimento, já 

que pode não haver relação entre as fotografias ainda que estas pertençam a um 

mesmo  conjunto.  Por  outro  lado,  se  a  amostra  for  selecionada  com  o  objetivo 

previamente estabelecido, possivelmente haja sucesso. Mas esse é um processo 

que  pode  gerar  problemas  pela  sua  subjetividade.  Há  ainda  a  questão  das 

fotografias que acompanham dossiês  textuais  ou outros,  neste  caso a avaliação 

deve  levar  em  conta  o  conjunto  dos  documentos  e  não  cada  uma  das  partes 

separadamente. 

Aquém das fotografias impressas, deve considerar-se a situação atual,  em 

que  junto  com  o  advento  da  informática,  surgem  as  câmeras  digitais  e 

gradativamente vai deixando-se de lado a impressão fotográfica. Atualmente, grande 

parte,  senão  a  maioria,  das  imagens  feitas  com câmeras  digitais,  estão  ficando 

armazenadas em computadores, sejam essas imagens pessoais ou profissionais, e 

exceto em casos considerados como necessidade é que elas são impressas. Isso 

leva  à  urgência  da  criação  de  sistemas  seguros  e  confiáveis  de  avaliação, 

classificação,  ordenação  e  preservação  digital,  tema  a  ser  tratado  no  estudo 

referencial da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre.
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4 CENTRO HISTÓRICO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO 
ALEGRE

Sabendo que a memória está diretamente relacionada com o patrimônio e 

que este se faz presente e interessa a todos a sua preservação; consciente de que a 

digitalização e a informatização trabalham em prol da conservação e preservação 

das  informações  em  geral,  mas  que  por  outro  lado  trazem  um  aumento 

descontrolado  da  produção  documental  escrita  e  imagética;  preocupando-se  em 

encontrar  soluções  através  de  questionamentos  e  da  visualização  direta  da 

problemática da não avaliação documental no ato da criação da imagem/documento; 

procurando fazer notar a necessidade de uma mudança de paradigma no trabalho 

de gestão, classificação, avaliação, conservação, preservação, custódia e acesso 

documental, propõe-se o acompanhamento da análise no estudo a seguir.

Considerando então,  a necessidade de demonstrar e constatar o aumento 

desproporcional  da  quantidade  de  fotografias  após  a  criação  da  câmera  digital 

fotográfica, optou-se por realizar esse estudo referencial  no acervo fotográfico do 

Centro Histórico da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Para tanto, fez-se 

imprescindível o uso de gráficos estatísticos. O comparativo: fotografias impressas 

versus fotografias digitais, irá quantificar por décadas a quantidade geral de fotos. As 

décadas escolhidas foram: 1950- 60, 1961-70, 1971-80, 1981-90, 1991-00, 2001-10. 

Após a demonstração dos dados, apresentar-se-ão as conclusões baseadas 

não  apenas  nos  gráficos,  mas  em  todo  o  levantamento  bibliográfico  realizado 

durante  esse  trabalho,  para  assim,  esclarecer  as  dúvidas  restantes  sobre  a 

problemática  apresentada  e  propor  questionamentos  para  o  desenvolvimento  de 

soluções  dos  problemas  sobre  a  massa  virtual  acumulada  e  a  não  avaliação 

documental,  ou  até  mesmo  indicações  de  caminhos  a  serem  seguidos  para 

solucionar as questões aqui abordadas.

4.1 Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre

O hospital Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre é o mais antigo do Rio 

Grande do Sul. Porto Alegre nasce no século XVIII, a Santa Casa no século XIX e 

por  isso pode-se dizer  que suas histórias se relacionam em muitos aspectos.  O 
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hospital  foi  criado pelo  Irmão Joaquim Francisco  do  Livramento,  que durante  as 

últimas décadas de 1700 percorreu vilas da colônia pregando a caridade e fundando 

instituições para tratar dos doentes sem recursos. Em 1776 descobriu que nesta 

cidade não havia nenhuma casa de amparo, mas somente uma casa de cuidados na 

Rua “Pecados Mortaes”,  pertencente  a uma senhora  negra,  Ângela Reiúna,  que 

acolhia os doentes marítimos que aportavam em Porto Alegre. Assim, quando anos 

depois,  o  Irmão Joaquim retornou,  Ângela havia  morrido e deixado sua obra de 

caridade ao esmo. 

A enfermaria  deixada  pela  benfeitora  localizava-se  no  Alto  do  Bronze  e 

começou a funcionar em 1795 e, a partir desse ano, contou com a associação do 

Irmão Joaquim, que foi para Lisboa sugerir a criação de hospitais de caridade nas 

cidades do Sul.  Em 1803 seu pedido foi  atendido e expedido o Real  Aviso com 

parecer  favorável,  dirigido  ao  Governador  da  Capitania  do  Rio  Grande  de  São 

Pedro, Paulo José da Silva Gama. Em 19 de outubro do mesmo ano foi oficializada 

a criação da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre,  data essa na qual  se 

comemora o aniversário da instituição. Em 1814, a casa teve sua primeira Mesa 

Administrativa eleita, a partir de cuja atuação foi possível concluir a construção em 

1820. A inauguração da primeira enfermaria do hospital aconteceu em 1826. 

A missão da casa, conforme regulamentava o Compromisso da Misericórdia, 

instituição idealizada e criada em Portugal pela vontade da rainha Dona Leonor em 

1498,  era  curar  os  doentes,  acolher  doentes  mentais  e  crianças  abandonadas, 

socorrer nas epidemias e enterrar os mortos. 

Durante o século XIX, abrigou muitos menores abandonados, além de assistir 

aos militares feridos em batalhas e rebeliões,  como a Guerra  dos Farrapos e a 

Guerra do Paraguai.  Ademais,  acolheu velhos desprovidos de família e tratou de 

pobres e escravos. A casa também fez sua vez de cemitério para os membros da 

irmandade e para os indigentes da cidade. Assim que este deixou de funcionar em 

1850, transferiu-se o local de sepultamento para o bairro Azenha que era fora da 

cidade, evitando assim maiores epidemias na cidade.

Devido  aos  surtos  epidêmicos  dos  anos  1850  à  1870,  a  Santa  Casa  fez 

modificações sanitárias e no fim de 1800 contratou o primeiro boticário, no intuito de 

baratear os custos medicamentosos, sendo que este acabou por montar sua própria 

botica que constitui o alicerce da farmácia industrial da casa.

A partir de 1893, as Irmãs Franciscanas assumem a administração interna e a 
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enfermagem do hospital, melhorando a qualidade da instituição. 

Na  virada  do  século  XX,  a  Santa  Casa  tornou-se  o  centro  científico  de 

desenvolvimento  da  medicina  no  estado.  Ali  nasceu  a  primeira  Faculdade  de 

Medicina do Rio Grande do Sul, alicerçada no curso Livre de Partos, ministrado na 

Santa Casa e na Faculdade de Farmácia. Em meados do mesmo século, ainda foi 

responsável  pela  criação  da  Faculdade  Católica  de  Medicina,  hoje  Universidade 

Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre.

A partir da década de 1940, devido ao seu crescimento, a Santa Casa inicia 

sua  expansão  em vasto  quarteirão  de  Porto  Alegre.  Também criou-se  em outro 

bairro, no 4º distrito, o Hospital da Criança Santo Antônio. Com a necessidade de 

especializar-se, a instituição passa a ser mais complexa: o Hospital São Francisco é 

construído em 1930 para atendimento privativo de misericórdia; Pavilhão Daltro Filho 

ergue-se em 1940 para abrigar a Maternidade Mário Totta e enfermarias como as de 

crianças e consultórios; em 1946 para a Neurocirurgia surge o Hospital São José; 

para a Hematologia, o Pavilhão São Lucas e para enfermarias e serviços, o Pavilhão 

Cristo Redentor, os dois em 1948; já para as crianças, vem o Hospital da Criança 

Santo Antônio em 1953; em 1965, o Pavilhão Pereira Filho atende a Pneumologia; 

em 1967 para a Oncologia é construído o Hospital Santa Rita; e finalmente em 2001 

cria-se  o  Hospital  Dom Vicente  Scherer  para  atender  Transplantes,  reconhecido 

como um dos principais centros de transplantes de órgãos da América Latina.

Pensando  no  histórico  da  casa,  que  está  diretamente  relacionado  com  a 

história de Porto Alegre, há 26 anos, o Centro de Documentação e Pesquisa da 

Santa Casa (CEDOP) foi criado e hoje recebe o nome de Centro Histórico- Cultural 

Santa  Casa  (CHC),  com  direito  a  espaço  próprio  no  complexo,  destinado  a 

disponibilizar para a sociedade seu direito à cultura e à memória histórica da casa e 

da cidade. O Centro possui unidade de pesquisa e projeto de História Oral, sempre 

pensando na preservação e posterior difusão dos acervos que possui.

4.2  Breve  histórico  do  acervo  histórico  fotográfico  da  Santa  Casa  de 
Misericórdia de Porto Alegre

O Centro Histórico-Cultural Santa Casa foi criado em 1986. Trata-se de uma 

unidade institucional que assumiu e ampliou a estrutura do Centro de Documentação 
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e  Pesquisa  (CEDOP)  na  tentativa  de  retomar  a  preservação  da  memória  da 

instituição. A equipe do Centro Histórico é formada por arquivistas, historiadores e 

sociólogos que tratam da documentação que antes se localizava no “Arquivo Morto” 

e ficava distribuída pelos vários hospitais da Casa. O arquivo centralizado existe 

desde 1987 e em 1994, foi criado o Museu Irmão Joaquim Francisco do Livramento, 

cujo nome homenageia o idealizador da Santa Casa de Porto Alegre.

Sempre com o intento de dar visibilidade ao projeto de restauro da memória, 

em  1989  foi  inaugurada  uma  "sala  de  leitura",  que  acabou  se  tornando  uma 

biblioteca. 

Após vinte anos de funcionamento, o CEDOP passou a ser reconhecido como 

centro  de  pesquisa  local  e  regional  e  atende  ao  público  em  geral,  além  de 

historiadores, profissionais da comunicação e estudantes. A equipe que cuida do 

Centro realiza um trabalho de pesquisa sobre o perfil de usuários, o qual se pode 

verificar no gráfico abaixo, cedido pelo CHC:

USUÁRIOS DO ARQUIVO CHC
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    Grafico 1 - datado de 24/10/2012. Cedido por Rafael de Oliveira Dias, servidor do CHC.

Pelo caráter sociológico da instituição, considerando a data de sua criação, 

juntamente com sua preocupação em dar acesso dos documentos à sociedade, e 

preservação da memória e  do patrimônio não só da Santa Casa, mas de Porto 

Alegre, optou-se por utilizar o acervo fotográfico da instituição como referencial na 

comparação quantitativa das fotografias impressas e digitais. Assim sendo, tentar-

se-á  transmitir  as  informações  principais  do  acervo  antes  da  apresentação  dos 
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gráficos comparativos.

A primeira  fotografia do acervo histórico da Santa Casa data de 1888.  As 

fotografias sempre tiveram como objetivo retratar fatos importantes da instituição, 

como,  por  exemplo,  o  acompanhamento  da  construção de novos prédios,  assim 

como suas inaugurações. A grande maioria dessas fotografias retrata a parte externa 

da instituição; apenas uma minoria trata do interior dos prédios, sendo que estas 

foram tiradas com o intuito de registrar a grande crise de 1939, na qual a instituição 

passou por graves problemas financeiros.

As fotografias estão ordenadas alfabeticamente de acordo com as “casas” da 

instituição. O Centro Histórico conta com um setor de pesquisa na documentação 

permanente, incluindo as fotografias. No caso específico destas, que contam com 

um setor  próprio,  não  há  empréstimo,  nem mesmo local.  Após  a  solicitação  da 

fotografia desejada, ocorre o escaneamento da mesma e posterior acesso digital, 

priorizando  assim,  a  conservação  desses  documentos  iconográficos.  Segundo  o 

funcionário  responsável,  Rafael  de  Oliveira  Dias,  a  procura  maior  é  feita  por 

escritores que desejam ilustrar seus livros, e o período mais solicitado é entre os 

anos 1930 a 1940. Há alguns anos, teve início o projeto de digitalização do acervo 

fotográfico e atualmente aproximadamente metade das fotografias impressas já foi 

digitalizada; além da conservação, esse projeto visa a posterior difusão do acervo. 

O setor responsável  por  fazer as fotografias dos eventos e construções e 

todas  as  demais  atividades  é  o  Departamento  de  Imprensa  da  Santa  Casa  de 

Misericórdia de Porto Alegre. Segundo informações desse setor, até o ano de 2004 

todas  as  fotografias  eram  impressas.  Entre  2005  e  2006  houveram  fotografias 

impressas e digitais, portanto consideram-se esses dois anos como o período de 

transição impresso-digital. A partir de 2007, só há fotografias digitais, as quais são 

armazenadas no servidor da instituição que é gerenciado pelo setor de Tecnologia 

da Informação. Além do armazenamento no servidor, são feitos  DVD's cópia e as 

fotos são também repassadas via intranet ao CHC, além disso, é feito backup diário 

dessas  informações.  O  CHC  também  possui  uma  câmera  fotográfica  e  tem 

autonomia para fazer os registros que achar conveniente, entretanto logo após, deve 

repassar  as  informações  para  os  setores  que tem envolvimento  na  preservação 

dessas fotografias.

É necessário explicar que, as fotografias impressas eram repassadas ao CHC 

em  envelopes  de  papel  pardo,  para  posterior  armazenamento  em  material 
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adequado. No período de transição, além das impressões, eram repassados cd's e 

posteriormente dvd's com as imagens, os quais são armazenados no próprio CHC. 

As fotografias digitais, tanto as “nato-digitais” quanto as digitalizadas, foram e são 

salvas  em  formato  *TIF,  e  ainda  não  contam  com  sistema  de  Avaliação  nem 

Descrição. No arquivo de cada fotografia é possível fazer a rastreabilidade até a sua 

data de origem e é possível visualizar a marca da câmera utilizada, entretanto o 

número de série da mesma não se encontra disponível.  Existem também fotografias 

impressas  que  foram  doadas  à  Santa  Casa,  e  nesse  caso  não  se  sabe  sua 

procedência,  mas  ainda  assim  é  possível,  muitas  vezes,  inseri-las  no  contexto 

adequado e ano de origem, remetendo muitas vezes até mesmo ao reconhecimento 

de pessoas das quais não se tinha informação anteriormente.

Preocupada com a preservação e o acesso a essas fotografias,  a equipe, 

juntamente com a arquivista responsável, pretendem utilizar o  software SEPÍADES 

(software específico para Descrição de fotografias)  para Descrição. Entretanto,  o 

trabalho de digitalização do acervo ainda não foi concluído, e nenhuma empresa foi 

contratada para a instalação do programa. Há muito trabalho por ser feito, incluindo 

a ordenação das fotos, que estão atualmente separadas por “coleções” mas não 

seguem ordem cronológica ou de assunto dentro de suas pastas suspensas. Em 

relação à conservação, o acervo é mantido sob temperatura adequada e controlada, 

como se pode observar na fotografia abaixo:

    Fotografia 1 - Termômetro controlador de temperatura no acervo.
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Além  disso,  as  fotografias  estão  acondicionadas  em  envelopes  de 

polipropileno, dentro de envelopes de papel neutro confeccionados pelos próprios 

funcionários do CHC, e armazenados em pastas suspensas dentro de armários de 

aço  na  sala  devidamente  climatizada  e  com  iluminação  reduzida.  Seguem  as 

imagens:

Fotografia 2 - Armários aço onde estão arquivadas as fotografias impressas.
 

   Fotografia 3 - Etiqueta com as coleções que se encontram nessa gaveta.
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    Fotografia 4 - Pastas suspensas acondicionadas dentro das gavetas.
 

Seguem  as  fotografias  demonstrativas  do  armazenamento  das  fotografias 

impressas do CHC, que chegam aproximadamente a trinta mil.

Fotografia 5 - Pastas suspensas do acervo.
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        Fotografia 6 - Envelopes de papel neutro confeccionados com cola neutra.
 

Fotografia  7  -  Envelope  de  polipropileno  nos  quais  as  fotos  são  colocadas 
individualmente.          
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Fotografia 8 - Verifica-se nessa fotografia o problema de tamanho dos envelopes de polipropileno, e 
em casos como esse são necessárias adequações para que a fotografia seja protegida.

Fotografia 9 - Aqui visualiza-se a iniciativa de identificação das pessoas da fotografia.
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    Fotografia 10 - Detalhe da fotografia anterior, agora sem o papel de marcação.

 

Há alguns anos, foi feito um trabalho de Descrição (pela arquivista anterior do 

acervo do CHC) das fotografias em fichas. As fichas eram datilografadas e nelas era 

possível verificar dados como: data, nome do fotógrafo, se era cópia ou original, qual 

o evento e as pessoas identificadas. Nem todas as fichas estão completas, mas a 

data é presente na maioria delas. O número total de fichas é de aproximadamente 

duas mil e estão organizadas em fichários, separadas em ordem alfabética pelas 

coleções, conforme se pode verificar abaixo:

Fotografia  11  -  Fichário  de  metal  e  acrílico  onde  estão  armazenadas  as  fichas  descritivas  das 
fotografias impressas.
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Fotografia 12 - Fichas em ordem alfabética das coleções..
 

Fotografia 13 - Detalhe da ficha descritiva. No verso eram colocadas as informações adicionais, como 
nome do evento e identificação das pessoas.
 



59

Esse trabalho não teve continuidade, e o total de fichas atinge em torno de 

6% do total de fotografias impressas do acervo que é de aproximadamente trinta mil. 

Enquanto isso, estima-se que entre digitais e impressas haja aproximadamente cem 

mil  imagens.  Portanto,  considera-se  que  apenas  2% do  acervo  foi  parcialmente 

descrito.

Pensando na problemática da explosão na quantidade de fotografias após a 

câmera digital surgir, e na expectativa de demonstrar o impacto dessas constatações 

na avaliação, descrição, conservação e preservação dessas imagens, foi realizado 

um estudo no CHC que será demonstrado e analisado a seguir.

4.3 Levantamento e análise quantitativa das fotografias 

Aqui  se  apresentam detalhadamente  os  instrumentos  e  a  forma  como  foi 

realizado o  estudo referencial.  Além disso,  gráficos  e planilhas  demonstrarão os 

resultados obtidos. Foi feita uma análise quantitativa das fotografias impressas e 

digitais  do  acervo  do  CHC  do  período  de  1950  à  2010.  Os  dados  foram 

primeiramente separados por décadas e coleções, e, posteriormente, por imagens 

impressas e digitais. A coleta dos dados foi manual no que diz respeito às fotografias 

impressas,  e  quanto  às  digitais,  os  dados  foram  fornecidos  pelo  servidor  da 

instituição responsável pelo acervo Rafael de Oliveira Dias, já que não houve acesso 

direto à essas informações.

A primeira  intenção desse estudo era realizar  a  contabilização do total  de 

fotografias da instituição. Iniciou-se pela análise das fichas descritivas para posterior 

conferência e acréscimo no acervo físico. Entretanto, o período disponível não seria 

suficiente diante das dificuldades encontradas, a saber: não foi  aplicado nenhum 

método de ordenamento padrão ou cronológico dentro das coleções; as fotografias 

não possuem data visível, sendo que a maioria possui data no verso, necessitando o 

manuseio  direto  para  visualização;  as  fotografias  mais  antigas  estão  dentro  de 

envelopes de papel neutro, posicionadas dentro de um paspatur (moldura feita do 

próprio papel para segurar, enquadrar a imagem), sendo necessário retirá-las para 

verificar a data; e, muitas fotografias não possuem datação, sendo preciso pesquisar 

na web (por exemplo: lançamento do livro tal: pesquisou-se a data de edição do livro 
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para aproximar a data da imagem) e livros da história da Santa Casa uma data 

aproximada.

Considerando esses aspectos,  decidiu-se  pela  técnica  de amostragem,  na 

qual o critério escolhido foi o das coleções que foram contadas manualmente das 

fotos  impressas,  escolhendo  posteriormente  seis  delas,  aquelas  que  possuem 

fotografias entre a maior quantidade dos anos escolhidos para o estudo, ou seja, 

que tenham fotografias entre 1950 e 2010. A decisão deu-se por haver coleções que 

apenas possuem fotografias da década de 1930, assim como outras só da década 

de 2000. Sendo assim, a forma de obter maior realismo nos dados foi a de optar 

pela maior abrangência de anos.

Os dados foram analisados por métodos estatísticos para melhor visualização 

dos resultados, conforme as tabelas abaixo:

Tabela 1 – Total de fotografias

Nessa tabela apresentam-se as seis coleções escolhidas com a quantidade 

absoluta  de  fotografias  de  cada  uma,  incluindo  imagens  impressas  e  digitais  e, 

divididas por décadas.

TABELA 1-  total de fotografias

Coleções
Década

1950 1960 1970 1980 1990 2000
Coleção 1 1 0 0 3 24 208
Coleção 2 3 6 2 25 38 694
Coleção 3 8 20 29 10 13 8
Coleção 4 4 12 0 67 16 3
Coleção 5 43 18 23 67 264 991
Coleção 6 19 2 0 29 200 1187
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Gráfico 2 –  Total de fotografias por década por coleção

No gráfico 2 pode-se visualizar os dados da tabela 1 (Total de fotografias).

Gráfico 3 – Total absoluto de fotografias digitais e analógicas

O  gráfico  acima  expressa  a  quantidade  de  fotografias  digitais  versus 

fotografias analógicas.
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Tabela 2 – Período de transição e somente digital

A tabela 2 traz o comparativo da quantidade de fotografias durante o período 

de transição entre fotografia analógica e digital, que foi nos anos de 2005 à 2006, 

período após o qual só existem fotografias digitais.

Tabela 3 – Comparativo antes e depois da câmera digital

TABELA 3 – Comparativo antes e depois da câmera digital

Coleção/ Década 1950-1990 1991-2010
Coleção 1 4 232
Coleção 2 36 732
Coleção 3 67 21
Coleção 4 83 19
Coleção 5 151 1255
Coleção 6 50 1387
Total 391 3646

TABELA 2 – período de transição e somente digital

Coleção/ Década
transição só digital

2005-2006 2007-2010
Coleção1 0 208
Coleção 2 396 48
Coleção 3 0 8
Coleção 4 0 3
Coleção 5 214 186
Coleção 6 180 461
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A tabela acima traz uma comparação na quantidade de fotografias no período 

pré (1950-1990) e pós (1991-2010) câmera digital fotográfica.

Gráfico 4 –  Comparativo por décadas- antes e depois da câmera digital

O gráfico  4 apresenta  a  tabela  3,  comparativo  antes  e depois  da  câmera 

digital, por décadas.

Tabela 4 –  comparativo entre a quantidade de fotos impressas ou não após a câmera digital.

TABELA 4 – comparativo entre quantidade de fotos impressas
 ou não após a câmera digital

Coleção/ Década 1991-2004 2007-2010
Coleção 1 24 208
Coleção 2 288 48
Coleção 3 13 8
Coleção 4 16 3
Coleção 5 855 186

Coleç
ão 1

Coleç
ão 2

Coleç
ão 3

Coleç
ão 4

Coleç
ão 5

Coleç
ão 6

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1950-1990
1991-2010



64

A tabela acima demonstra que houve uma redução significativa na quantidade 

de impressões das fotografias após a câmera digital. É possível perceber que perde-

se o interesse de imprimir fotografias para apenas armazená-las em computadores e 

servidores.

Gráfico 5 - comparativo por décadas entre a quantidade de fotos impressas ou não após 

a câmera digital.

Através do gráfico 5 é possível visualizar os dados da tabela 4.

Assim, o total inicial de fotografias impressas contadas manualmente foi de 

6071,  o  total  de fotografias digitais  contabilizadas foi  de 914.  Desse total  inicial, 

seriam utilizadas 3217 imagens para comparativos, entretanto, 94 fotografias tiveram 

de ser desconsideradas pela impossibilidade de determinar sua datação. Logo, o 

total para análise gráfica foi de 4037 imagens impressas e digitais.

Considerando  que  o  total  de  imagens  do  acervo  é  de  aproximadamente 

100.000, essa amostra totaliza em torno de 4% do acervo, mas mesmo um número 

reduzido como esse é capaz de provar o aumento bombástico de fotografias após o 

invento da câmera digital. Foram analisadas sete décadas de trabalho fotográfico, 
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das quais cinco são anteriores à câmera digital, pôde-se concluir que do total de 

4037 imagens, 3646 foram feitas após 1991, o que significa que aproximadamente 

90% das fotografias – impressas ou não – saíram de câmeras digitais. A quantidade 

de fotografias aumentou em aproximadamente 932% dos cinquenta primeiros anos 

(1950 – 1990) em relação aos últimos vinte anos (1991 – 2010). Esses dados são de 

fato assustadores.

E quanto à impressão ou não de fotografias após a era informatizada? Essa 

questão também foi analisada, e foi possível verificar que o número de impressões 

no comparativo de 1991 à 2004 (as fotografias nato-digitais são impressas) e 2005 à 

2006 (período de transição onde as imagens nato-digitais são salvas em servidores 

e também são impressas) reduziu-se em torno de 47% até que, em 2007 deixa de 

ser  feita  definitivamente  a  impressão  das  imagens  para  serem  armazenadas 

unicamente em meio virtual. Seguem as conclusões.

4.4 Conclusões sobre o acervo histórico fotográfico

Dentro do contexto da pesquisa no acervo do CEDOP da Santa Casa de 

Misericórdia  de  Porto  Alegre,  conclui-se  que  houve  um aumento  estrondoso  na 

quantidade  de  fotografias  após  a  invenção  da  máquina  fotográfica  digital,  que 

aconteceu na década de 1990. As fotografias deixaram de ser impressas para ser 

em armazenadas nos servidores do setor de Tecnologia da Informação da instituição 

e utilizam-se de sistemas de backup diário para manter a custódia desse material.

Dentro  dessa  perspectiva  cabe  aqui  questionar  a  questão  do  acesso  ao 

acervo. De acordo com os profissionais que lá trabalham, em caso de solicitação de 

vista de uma imagem, após solicitação formal, eles buscam a imagem, digitalizam-

na  e  mostram  essa  cópia  virtual  ao  pesquisador.  A  visualização  física  não  é 

permitida em nenhuma hipótese.  Mas e quanto à localização de um documento 

desses? Em primeiro lugar é pedido que o pesquisador informe a data e o setor 

provável da imagem, sem esses dados, torna-se muito mais complicado encontrar o 

objeto  solicitado.  O encontro  também depende do conhecimento  adquirido  pelos 

servidores com relação ao acervo, pois não há sistema de Descrição arquivística em 

uso. 

Outro ponto de dificuldade no acesso é que as pessoas nas fotografias não 
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identificadas no momento em que a fotografia é feita, e sua identificação posterior é 

algo complexo de ser feito. Mas seria possível identificá-las no ato? Provavelmente 

impossível, pela quantidade e rapidez na hora de fotografar que os momentos de 

festividade  exigem  dos  fotógrafos,  além  de,  normalmente,  muitas  pessoas 

participarem dos eventos registrados.  Mesmo considerando essas dificuldades,  o 

CEDOP tenta fazer a identificação das pessoas nas fotografias impressas que estão 

sob sua custódia; o problema é que é um trabalho que exige tempo e dedicação, e o 

setor carece de pessoal para realizar esse tipo de tarefa. O fato de o acervo ainda 

não estar completamente digitalizado também é revelador da falta de servidores, 

visto que o centro atende a pesquisadores das mais diversas áreas e locais, e não 

se  restringe  a  custodiar  e  dar  acesso  apenas  às  fotografias,  mas  também  à 

documentações de pacientes desde o início do século XIX, servindo como referência 

para quem busca registros de maternidade, paternidade, antepassados, escravos e 

doenças. A Santa Casa não permite estagiários, voluntários ou não, o que intensifica 

a situação de falta de recursos humanos, deixando setores como esse, carentes de 

pessoal.

Uma questão importante que deve ser dita é a urgência de se instalar um 

programa de Descrição para os documentos iconográficos do acervo, para que se 

possa facilitar e agilizar a busca de informações. Ademais, há a necessidade de se 

verificar  e  organizar  uma  comissão  de  avaliação  para  analisar  as  fotografias 

impressas  e  as  nato-digitais  no  período  pós  década  de  1990,  verificando  a 

possibilidade  de  descarte  das  repetições  excessivas  que  normalmente  são 

consequência dos rápidos e constantes flashes das câmeras digitais. 

Assim sendo, esse estudo teve como intuito demonstrar que a informatização 

também  demanda  cuidados,  como  a  instalação  de  programas  de  gestão, 

preservação,  resgate,  interatividade,  acesso,  identificação  e  avaliação  das 

fotografias,  sejam  elas  nato-digitais  ou  digitalizadas.  É  preciso  entender  que  o 

crescimento  desproporcional  na  quantidade  de  imagens  acarreta  a  perda  da 

informação no sentido da falta de instrumentos adequados de busca, gerando muita 

informação com pouca utilidade. A duplicidade que o mundo informatizado trouxe é 

uma problemática pouco discutida, que não pode ser esquecida e sim, deve ser 

trabalhada, afim de se evitar que a organicidade e a contextualização, o que confere 

aos documentos seu valor de prova se percam nesse mar de informação.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Partindo do princípio que todas as pessoas tem memória, que a sociedade 

tem memória, e que essa memória, individual ou coletiva constitui o que se pode 

chamar  de  patrimônio  imaterial,  fica  entendido  que  esse  é  o  maior  bem  da 

humanidade a ser preservado. É justamente isso, preservar,  que move o mundo 

rumo à evolução. Se não houvessem registros dos antepassados, das guerras, das 

doenças,  das  propriedades,  das  civilizações,  conquistas  e  tantos  outros 

acontecimentos e situações,  histórias e memórias,  como um povo,  uma pessoa, 

saberia quem é? Simples, não saberia. Um povo sem memória,  é um povo sem 

cultura,  e  vice-versa.  A cultura  da  memória  é  o  que  faz  o  desenvolvimento  da 

sociedade. O patrimônio nada mais é do que tudo. Que frase contraditória...  e é 

exatamente essa a questão aqui demonstrada: a identidade de cada um e de todos 

está  diretamente  conectada,  é  indissociável  da  sua  carga  memorial,  que  por 

conseguinte é inseparável do seu patrimônio imaterial, pois do patrimônio material, 

qualquer um pode ser separado sem perder sua identidade.

Conjuntamente  com  essa  perspectiva  é  que  surgem  as  formas  de 

preservação. Preservação cultural, preservação do eu, da história e, para tanto, são 

os documentos, a arte, a tecnologia e o povo travando uma constante guerra contra 

a invisibilidade, a separação, a obsolescência, o desconhecido e o mutável. E quem 

poderá ajudar? Bem, essa é uma questão complexa, que aqui se fez materializada, 

na tentativa de demonstrar que está nas mãos dos profissionais das Ciências da 

Informação, nos profissionais da História e da Tecnologia da Informação, trabalhar 

para desvendar os caminhos da preservação digital e proporcionar um futuro seguro 

para os documentos independente de seu suporte ou gênero.

No campo dos documentos iconográficos já se sabe que o grande problema, 

conforme foi demonstrado aqui, é o volume crescente de informação que vem sendo 

gerado desde o surgimento das câmeras digitais. A cada dia cresce a variedade de 

dispositivos  móveis  capazes  de  gerar  uma  imagem  fotográfica  e  estas  são 

comumente armazenadas em computadores sem que nenhum critério de avaliação 

seja  utilizado.  Além desse  problema da não  avaliação,  há  ainda o  problema do 

armazenamento somente digital, que ainda carece de muito trabalho antes que se 
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possa determinar com absoluta certeza sua durabilidade e acesso das informações 

que ali estão sendo armazenadas.

Essa falta de avaliação referida, causa a manutenção de cópias duplicadas, 

ocupando espaço cibernético e desvirtuando a informação que acaba por se tornar 

ambígua ou mesmo até perdendo o sentido. Uma fotografia precisa ter contexto, ser 

descrita e avaliada no momento de sua digitalização. Um sistema de avaliação e 

armazenamento adequado pode proporcionar  à  fotografia,  que sua organicidade, 

seu  valor  como  testemunho  de  um fato,  se  conserve  intacto;  já  que  sem essa 

conexão ela torna-se apenas uma imagem perdida, sem valor arquivístico algum. 

Aqui não se pretende desmerecer a tecnologia, mas sim tomá-la como uma 

aliada à preservação. Entretanto, também não se pretende desmerecer o documento 

impresso,  ou  o  microfilme,  mas  sim,  acredita-se  que  sistemas  híbridos  de 

armazenamento  de  informação,  funcionando  em  conjunto  com  sistemas  de 

avaliação e descrição virtuais, auxiliados por catálogos e guias impressos poderiam 

ser  a  chave para uma preservação e acesso ágil  e seguro para os documentos 

imagéticos. A internet trouxe o benefício da inclusão social através da possibilidade 

de conexão entre as pessoas, e a fotografia assim também o faz via mundo virtual. 

Aqui cabe apenas mostrar que fazer uma fotografia é mais do que apertar um botão, 

é produzir algo valioso, que pode e deve ser conservado, deve receber tratamento 

adequado,  seja  ela  virtual  ou  impressa.  Como  não  se  pode  aplicar  técnicas  de 

amostragem  devido  à  possibilidade  de  desconexão  de  contexto  e  perda  de 

organicidade para fotografias, deve-se visualizar outras possibilidades, já existentes, 

para avaliar esses documentos.

Tudo isso vem a demonstrar a importância de se entender as possibilidades 

de acesso e preservação; desenvolver sistemas, assim como legislação adequada 

para que se possa delimitar melhor o que e como fazer com documentos e arquivos 

fotográficos.  Já  se  tem  instrumentos  de  Descrição  como  o  SEPÍADES  e  as 

orientações do OASI  que podem e devem ser  seguidas por  quem trabalha com 

documentos fotográficos. Estabelecer padrões é a primeira regra quando se fala de 

preservação digital e atualmente não há possibilidade de não tocar nesse assunto. 

Assim, conclui-se que fotografia,  memória e patrimônio caminham juntos e 

que, para que eles possam trilhar o caminho rumo à preservação física e digital, 

necessitam de sistemas de avaliação, descrição, acesso e custódia adequados às 

mais diversas intempéries, assim como qualquer outro gênero ou tipo documental, e 
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ainda que, a Arquivologia, a História, as Ciências da Informação e as Tecnologias da 

Informação podem e devem atuar de forma interdisciplinar e contundente para que 

seja possível pensar em um futuro seguro no mundo dos documentos.
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