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Palabras preliminares
Las comunicaciones reunidas en esta obra fueron presentadas en el “III Encuentro de
Archivos Fotográficos”, coordinado por André Malverdes (Universidade Federal do
Espírito Santo – Brasil) y Anna Carla Mariz (Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro – Brasil) en el marco del XII Congreso de Archivología del MERCOSUR1. Habida
cuenta de la novedad de la temática trabajada y la calidad de las exposiciones presentadas,
desde la Red de Archiveros Graduados de Córdoba se propuso editar una publicación que
facilitara la difusión de los trabajos científicos que integraron el Encuentro. La
compilación y edición de la publicación electrónica fue llevada a cabo por la Sofia Y.
Brunero (Universidad Nacional de Córdoba – Argentina) integrante del Comité
Organizador del Congreso junto a los coordinadores del Encuentro.
Los trabajos que integran esta publicación se encuentran orientados al tratamiento
archivístico de fondos y colecciones fotográficas, en distintos ámbitos institucionales y
espacios geográficos:
El artículo elaborado por André Malverdes y André Porto Ancona Lopez, “Patrimônio
fotográfico e os espaços de memória no estado do Espírito Santo” está basado en la tesis
“O mundo dos cinemas de rua em imagens: organização da informação e descrição de
acervos fotográficos reunidos em coleções”. El objetivo de este trabajo es analizar el
concepto de patrimonio fotográfico y presentar referencias esenciales de las instituciones
encargadas de la custodia de importantes colecciones y fondos fotográficos en el ámbito
del estado brasileño de Espírito Santo. Así, a partir de una investigación llevada a cabo
con la observación directa de acervos fotográficos y la recolección de informaciones en la
web en instituciones públicas y privadas, los autores pretenden colaborar en la
construcción de alternativas para una gestión más eficaz de los acervos fotográficos.
“Documentos fotográficos em arquivos pessoais: construção teórica e tratamento” autoria
de Anna Carla Almeida Mariz y Thaís Batista da Silva, aborda el tratamiento de colecciones
fotográficas en los archivos personales. Los autores buscan en la teoría archivística
conceptos sobre archivos personales cuya composición contenga documentos
archivísticos del género iconográfico, específicamente las fotografías. Realizan un
abordaje de las fuentes sobre imágenes, registros fotográficos, archivos especiales, su
tratamiento y preservación en relación a los conceptos de memoria y uso social.

1 Organizado

por la Red de Archiveros Graduados de Córdoba, con el apoyo de la Universidad Nacional de
Córdoba, en septiembre de 2017.
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Lorena V. Manzini Marchesi con el equipo de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza
(JEHM) integrado por Mariana Gilyam, Laura Antonella Pezzola, Águeda Fernández
Astorga, Fabiana Pereira, Marisol Zannetti y Fátima Rosales, desarrollan un artículo que
se enmarca en la conservación de la fotografía histórica documental de valor patrimonial
en relación con la historia fotográfica, titulado “Claves de lectura para determinar la
datación de las fotografías históricas (1850 – 1950)”. El objetivo general del trabajo es
proponer una metodología ágil que permita resolver la problemática de la falta de
datación en fotos documentales correspondientes al período estudiado, permitiendo la
datación científica de este material, requerido para su posterior catalogación y
sistematización, tareas fundamentales para que sea empleado como fuente primaria de
investigación.
Finalmente, el artículo de Alzira Tude de Sá, “A casa de Jorge Amado: mediação fotográfica
revela o lugar da intimidade” se propone investigar el fenómeno fotográfico en su
historicidad y complejidad epistemológica, como documento, representación y fuente de
memoria, a través del análisis y lectura de los registros fotográficos de objetos que
componen la casa del escritor Jorge Amado. Así, busca demostrar que los registros
fotográficos de los objetos, como representación, favorecieron que se diera visibilidad a
la construcción de la red sociocultural que el escritor creó. Como resultado, el estudio
demuestra que el proceso de entrelazado entre documento, imagen, memoria,
información y cultura apunta a la potencialidad de la fotografía como mediadora cultural,
abriendo nuevas posibilidades de estudio sobre la representación de la información, en el
ámbito de las Ciencias Sociales.
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Patrimônio fotográfico e os espaços de memória
no estado do Espírito Santo
André Malverdes1
malverdes@gmail.com
André Porto Ancona Lopez2
apalopez@gmail.com

Resumo
Este artigo é baseado na tese “O mundo dos cinemas de rua em imagens: organização da
informação e descrição de acervos fotográficos reunidos em coleções”. A fotografia,
como parte do patrimônio cultural brasileiro, vem sendo objeto de atenção de
diferentes disciplinas, nos seus mais diversos aspectos. O objetivo deste artigo é
analisar o conceito de patrimônio fotográfico e apresentar referências essenciais das
instituições capixabas que custodiam importantes coleções e fundos fotográficos sobre
o estado do Espírito Santo. Do ponto de vista dos procedimentos metodológicos
utilizados, trata-se de uma pesquisa bibliográfica sucedida pela observação direta de
acervos fotográficos e pela coleta de informações na web em instituições públicas e
privadas. Ao observarmos os acervos, percebemos a ausência de uma política de
aquisições sistemáticas e planificadas. A análise do cenário das instituições que
compõem o patrimônio fotográfico do Espírito Santo visa colaborar para construir
alternativas para uma gestão mais eficaz de tais acervos.
Texto publicado originalmente em: Ponto de Acesso, Salvador, v.10, n.2, p.59-80, ago.
2016 www.pontodeacesso.ici.ufba.br
Palavras-chave
Patrimônio fotográfico. Arquivo. Acervos fotográficos. Espírito Santo (Brasil).
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Abstract
Photographs, as a part of Brazilian cultural heritage, are gaining attention as object of
different disciplines on various aspects. This article aims to analyze the concept of
photographic heritage and present essential references of Capixabas institutions that
hold important photographic fonds and collections about the Espírito Santo State. From
the point of view of the used methodological procedures, it is a bibliographical research
succeeded by direct observation of photographic holdings and web information retrieval
of public and private institutions. The scenario analysis of the institutions that
compound the Espirito Santo State’s photographic heritage aim to contribute with the
construction of alternatives for a more efficacious management of such holdings.
Keywords
Photographic patrimony. File. Archive.Photographic holdings.Espírito Santo State
(Brazil).

Introdução
A fotografia, como parte do patrimônio cultural brasileiro, vem sendo objeto de atenção
de diferentes disciplinas, nos seus mais diversos aspectos. Cumprindo diferentes
funções e atendendo aos mais diversos critérios, as fotografias se encontram
custodiadas em arquivos, museus e bibliotecas, entre outras instituições públicas de
caráter cultural, além de fundos e coleções que se conservam em âmbito privado.
Como são incontáveis os elementos da realidade, são incontáveis os objetos da
fotografia. Registram-se em fotos os monumentos arquitetônicos, a criança no batizado,
as paisagens, a arte, a política, a moda, o esporte, a história, o eletrodoméstico no
catálogo comercial. Realiza-se assim, uma ampla variedade de categorias de fotos,
podendo-se citar, entre elas, a foto artística, a foto aérea, as fotos sensacionalistas da
imprensa de escândalos, os retratos pessoais, as fotografias técnico-científicas, as fotos
publicitárias. Em suma, amadores e profissionais estão fotografando no mundo inteiro, e
isso contribui para que tenhamos acesso a imagens dos mais diversos tipos, visando
[...] a fijaren dos dimensiones la realidad haciéndola memorizable,
clasificable, archivable, manipulable, transportable, transmisible,
recortable o reproducible... De esta manera se publica en
periódicos, revistas, libros, carteles o en páginas web, y también
entra en fototecas, archivos, bancos de imágenes, colecciones,
ficheros o álbumes. No todas las fotografías se coleccionan o se
conservan, pero muchas de ellas entran a formar parte de esa
memoria cultural que es necesario preservar. (DEL VALLE
GASTAMINZA, 1999, p.15).
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Dessa forma, é necessário (re)conhecermos as instituições e os acervos privados que
compõem nossa realidade para que possamos refletir sobre os desafios de proteger,
fomentar, oferecer e divulgar a fotografia como parte do patrimônio cultural.

Patrimônio documental como bem material da sociedade
Patrimônio é uma palavra de origem latina, patrimonium, que se referia, entre os
romanos da antiguidade, a tudo que pertencia ao pai, pater ou pater familias. Nesse caso,
a família compreendia tudo que pertencia ao senhor, inclusive filhos, mulheres, escravos
e até mesmo os animais, incluindo, também, obviamente, os bens móveis e imóveis, e
isso tudo fazia parte do patrimonium. O conceito, inicialmente, referia-se ao âmbito
privado; porém passa, paulatinamente, a ser incorporado à esfera pública, sobretudo
com a reconfiguração das relações Estado-Cidadão, ocorrida na Revolução Francesa. A
ideia de patrimônio como algo público é fixada durante o processo de consolidação dos
imaginários nacionais, em meados do século XIX (ANDERSON, 1989).
A organização da esfera pública, historicamente, sempre esteve ancorada na gestão de
documentos que permitem registrar as ações do Estado e executar as tarefas
administrativas. O funcionamento da burocracia demanda a existência de arquivos, e
esses, cessada sua finalidade inicial de apoio à administração, continuam a manter
informações sobre o funcionamento de todas as esferas da sociedade, permitindo a
conformação do conceito de patrimônio cultural. Para Max Weber (1982), os
documentos são os instrumentos de produção da burocracia do Estado.
Antes da inauguração da noção moderna de cidadania pela Revolução Francesa, o acesso
aos arquivos sempre esteve restrito aos funcionários administrativos, para finalidades
administrativas, e às elites, para finalidades políticas. Na Antiguidade Clássica, o acesso
aos arquivos estava restrito aos representantes do poder e a um reduzido grupo de
eruditos bem relacionados com as elites políticas. Durante a Idade Média, a Igreja
controlou a cultura e a preservação de documentos concentrados em conventos e
mosteiros. Na Idade Moderna, com o absolutismo monárquico, a organização dos
arquivos passou a ser “[…] um conjunto de armas políticas e jurídicas a serviço dos Reis
[…]” (RICHTER; GARCIA; PENHA, 1997, p. 18).
A prática arquivística nessa fase histórica era o sigilo documental e o acesso aos
arquivos era autorizado a poucas pessoas. Após a Revolução Francesa, avançou-se para
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uma nova concepção no que diz respeito à administração de arquivos. Nessa época,
permitiu-se que investigadores tivessem acesso aos documentos e fez-se divisão entre
arquivos históricos e administrativos (CRUZ MUNDET,2001).
A criação do Arquivo Nacional Francês data de 1789 e inaugura a formalização estatal da
preocupação da sociedade com as instituições ligadas à preservação da memória. Com a
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, o acesso aos arquivos passa
aser um direito dos cidadãos de acompanhar a administração do Estado, pelo menos
teoricamente. Contudo, a valorização dos arquivos administrativos vai ganhar uma
maior importância a partir da crise econômica dos EUA, em 1929, e vai consolidar-se
com a Segunda Grande Guerra. Coma Guerra Fria, Rússia e EUA, as duas grandes
potências da época, passam a reconhecer a importância administrativa de seus arquivos,
que eram fundamentais para o bom andamento da economia.
No Brasil, durante muito tempo, manteve-se um conceito restrito e tradicional de
Patrimônio Histórico e Cultural, relacionando-o à prática da preservação de
monumentos. Segundo José Honório Rodrigues (1982, p. 183), ainda na década de 1950
não existia no país uma política de arquivos, e nosso Arquivo Nacional (criado pela
constituição de 1824, porém apenas implementado em 1838) nunca foi capaz de
cumprir com os objetivos de ter uma boa organização e de recolher os documentos do
Estado (RODRIGUES, 1982, p. 184). Por outro lado, o Arquivo Nacional, segundo Maria
Cecília Fonseca (2003), colaborava na legitimação do Estado e na construção da
identidade cultural nacional, sustentando a ideia de que as políticas relacionadas ao
patrimônio cultural eram elitistas, uma vez que os critérios terminavam por privilegiar
os grupos sociais identificados com as classes dominantes (FONSECA, 2003).
O mundo ocidental começou a considerar essas questões após a aprovação da
Convenção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural da Organização das Nações Unidas
para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), em 1972, na qual países do Terceiro Mundo
pleitearam junto a essa organização um instrumento internacional para a proteção às
manifestações populares de valor cultural. A resposta viria em 1989, por meio da
recomendação de Paris: Recomendação sobre a Salvaguarda da Cultura Tradicional e
Popular, que orienta os países membros.
Assim estabelece o documento: a identificação, a salvaguarda, a conservação, a difusão e
a proteção da cultura tradicional e popular, por meio de registros, inventários, suporte
econômico, introdução do seu conhecimento no sistema educativo, documentação e
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proteção à propriedade intelectual dos grupos detentores de conhecimentos
tradicionais, passam a ser uma obrigação do Estado e direito universal do cidadão
(IPHAN,1989).
Essa nova realidade foi acompanhada de uma preocupação internacional, nacional e
local com a criação de leis que protegessem o patrimônio documental em comum. A
Constituição Brasileira de 1988, além de oficializar a responsabilidade do Estado, em seu
artigo 216, considera como patrimônio cultural:
[...] os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores
da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
1) as formas deexpressão;
2) os modos de criar, fazer eviver;
3) as criações científicas, artísticas etecnológicas;
4) as obras, objetos, documentos, edificações e demais
espaços destinado às manifestações artístico-culturais;
[grifonosso]
5) os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico,
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico
(BRASIL, grifo nosso,1988).
A principal contribuição da Constituição de 1988 foi a ampliação do conceito de
patrimônio, pois incluiu os bens de natureza referentes “[...] à identidade, à ação, à
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”. Essa nova
concepção de patrimônio cultural amplia significativamente o leque de saberes e de
instituições envolvidas com a gestão e a promoção desse patrimônio.
A ampliação do conceito de cidadania, o que implica
reconhecimento dos ‘direitos culturais’ de diferentes grupos que
compõem uma sociedade, entre eles o direito à memória, ao
acesso à cultura e à liberdade de criar, como também
reconhecimento de que produzir e consumir cultura são fatores
fundamentais para o desenvolvimento da personalidade e da
sociabilidade, veio contribuir para que o enfoque da questão do
patrimônio cultural fosse ampliado para além da questão do que é
‘nacional’, beneficiando-se do aporte de compor com a
Antropologia, a Sociologia, a Estética e a História (FONSECA, 2003,
p.74).
Dessa forma, estabelece-se o vínculo indissociável entre os documentos de arquivo e o
direito à cultura, reconhecendo o direito de todos a participarem da vida cultural. Além
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disso, a Constituição de 1988 passa a considerar crime contra o patrimônio a destruição
ou deterioração causada aos arquivos. Posteriormente, com a Lei de Arquivos, ei nº
8.159, de 8de janeiro de 1991, fica evidente, em seu artigo 11, a reviravolta no conceito
tradicional de arquivos, colocando os documentos privados em obediência aos
interesses públicos relativos ao patrimônio, oficialmente manifestos: “Consideram-se
arquivos privados os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por pessoas
físicas ou jurídicas, em decorrência de suas atividades.” (BRASIL,1991).
Tal acepção é reiterada pelo Arquivo Nacional, que, em seu dicionário, define patrimônio
arquivístico como o “[…] conjunto dos arquivos de valor permanente, públicos ou
privados, existentes no âmbito de uma nação, de um estado ou de um município."
(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p.130). Para esse órgão, os arquivos públicos são “[…]
conjuntos de documentos produzidos por autarquias federais, estaduais ou municipais,
sendo obrigatória sua organização e preservação.” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p.35).
O documento Memória do mundo: diretrizes para salvaguarda do patrimônio documental,
programa preparado para a UNESCO por Ray Edmondson, reconhece a importância do
patrimônio documental ao considerar que ele “[…] representa boa parte do patrimônio
cultural mundial” (EDMONDSON, 2002, p.9). Quando define a noção de patrimônio
documental, o documento indica que esse patrimônio “[…] compreende peças que se
possam mover, preservar e deslocar e que se têm conservado graças a um processo de
documentação internacional.” (EDMONDSON, 2002, p.68). Dessa forma, o Programa
Memória do mundo engloba os documentos fotográficos na noção de patrimônio cultural
ao reconhecê-los como patrimônio documental, quando define documento como “[…]
aquilo que ‘documenta’ ou ‘consigna’ algo com um propósito intelectual deliberado […]”
e quando declara que “[…] a definição de patrimônio documental compreende elementos
que são: movíveis, consistentes em símbolos/códigos, sons e/ou imagens, conserváveis
[...], reproduzíveis e transladáveis, o fruto de um processo de documentação deliberado.”
(EDMONDSON, 2002, p.14-15). Nessa mesma diretriz, o Programa considera que um
documento consta de um “conteúdo informativo” e de um “suporte no qual se consigna”,
podendo o documento ser uma peça textual, não textual, audiovisual ou ser um
documento virtual (EDMONDSON, 2002, p.15).
O conceito de patrimônio documental pela sua proposta mais ampla nos parece mais
adequado, ao agregar aos documentos públicos — incluindo as coleções que se
conservam nas mais diversas instituições custodiadoras de conjuntos documentais,
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como museus e bibliotecas — o conjunto de documentos acumulados no âmbito privado,
tais como arquivos pessoais, de empresas, de partidos políticos, eclesiásticos, cartoriais,
etc.), em conformidade com o conceito do Diccionario de Terminologia Archivistica
Espanhola (DICCIONÁRIO, 1993), que assim define patrimônio documental como:
Totalidad de documentos de cualquier época generados,
conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier
organismo o entidad de carácter público, por las personas
jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado u
otras entidades públicas y por las privadas, físicas o jurídicas,
gestoras de servicios públicos en lo relacionado con la gestión de
dichos servicios. También los documentos con una antigüedad
superior a los cuarenta años, generados conservados o reunidos
en el ejercicio de sus actividades por las entidades y asociaciones
de carácter político, sindical o religioso y por las entidades,
fundaciones y asociaciones culturales y educativas de carácter
privado. Por último, integran el Patrimonio Documental los
documentos con una antigüedad superior a los cien años,
generados, conservados o reunidos por cualesquiera otras
entidades particulares o personas físicas.
Do ponto de vista documental, as coleções e arquivos privados possuem um grande
interesse a partir do momento em que constituem um objeto de primeira ordem para o
conhecimento da história, por ser depositário de informação de caráter social,
econômico e científico e por ser, também, um reflexo e testemunho da ação criadora de
uma instituição ou de um indivíduo. Avançar nessa definição é necessário para
compreendermos no conceito de patrimônio fotográfico as coleções que se conservam
em âmbito privado e as que hoje fazem parte do nosso patrimônio documental
brasileiro.

O documento fotográfico como patrimônio
Entre as grandes novidades do século XIX, em termos documentais, está a invenção da
fotografia, seguida, já no final do mesmo século, pelo cinema, sendo ambos, mais tarde
acompanhados da indústria fonográfica, do rádio e da televisão. Essas transformações
promoveram uma enorme ampliação dos tipos de "suportes da memória" (CASTRO,
2008, p.22), gerando um crescimento, nunca visto, desses documentos, tanto no âmbito
público como no privado.
Ao avaliarmos o contexto desse crescimento dos suportes da memória, na última década,
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somos levados a concordar com Sánchez Vigil e Salvador Benítez (2013b, p.75), para
quem essa questão nos remete a três aspectos: a existência de incalculável quantidade
de originais em diversos suportes, a dispersão dos fundos e a necessidade de
conservação e tratamento do patrimônio, não somente por seu conteúdo (memória
histórica), mas também pelos seus desafios na preservação (suportes, emulsões,
formatos, etc.). Tudo isso nos obriga a refletir sobre a eminente necessidade de fazer
visíveis os fundos, no intuito de quantificarmos, inventariarmos e, posteriormente,
analisarmos o patrimônio fotográfico.
A partir das contribuições da Escola dos Annales, no início do século XX, ampliou-se o
conceito de fontes históricas, surgindo estudos baseados não só em documentos
públicos, como também em documentos privados – diários íntimos, correspondências
pessoais, arquivos pessoais, entre outros, e documentos não textuais (LOPEZ, 1999). A
chamada "História Nova" passou a valorizar registros, até então colocados em segundo
plano, e as grandes invenções do século XIX, em termos documentais e de comunicação
de massa, como a fotografia, o cinema e a indústria fonográfica, tornaram-se cada vez
mais acessíveis a diferentes grupos sociais.
A Lei de Patrimônio Histórico da Espanha, de 1985, em seu artigo 49 (ESPAÑA, 1985),
define documento como "[…] toda expresión en lenguaje natural o convencional y
cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de
soporte material, incluso los soportes informáticos […]", incluindo, dentro dessa
definição, a fotografia. Segundo a concepção espanhola, os documentos fotográficos
estão inseridos no conceito de patrimônio audiovisual. Nesse conceito estão inseridos
todos os elementos multimídias, principalmente os referentes a publicidade e cinema, e
também os próprios materiais publicitários como cartazes e fotografias. Integram, pois,
o patrimônio audiovisual:
los objetos, materiales, obras y elementos inmateriales
relacionados con los medios audiovisuales, desde los puntos de
vista técnico, industrial, cultural, histórico u otro; comprenden los
materiales relacionados con las industrias cinematográfica,
radiotelevisiva y de grabación, como las publicaciones, los
guiones, las fotografías, los carteles, los materiales publicitarios,
los manuscritos y creaciones diversas entre las que se cuentan los
vestuarios y los equipos técnico; conceptos como la perpetuación
de técnicas y entornos caídos en desuso asociados con la
reproducción y presentación de esos medios (EDMONDSON, 1998,
p.7).
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De uma forma geral, nos arquivos públicos, conforme destaca Muñoz Benavente (1997,
p.39), encontram-se dois tipos de documentos fotográficos: aqueles que têm origem
administrativa e procedência institucional e os que têm origem privada, de procedência
não administrativa. A tendência destacada por esse autor é que, no primeiro caso, as
fotografias se apresentam acompanhadas dos expedientes, sendo inseparáveis deles
mesmos, e, em outros casos, formam arquivos fotográficos criados pelas diferentes
unidades administrativas. Os documentos fotográficos privados de cunho administrativo
raramente são incorporados por instituições públicas, e, quando isso ocorre, geralmente
há uma perda dos dados contextuais, que, na prática, elimina desses registros quaisquer
reminiscências administrativas que porventura tivessem.
Um exemplo dessa perda de dados contextuais pôde ser observado no acervo fotográfico
da Universidade de Brasília (LOPEZ, 2014). Nesse caso, a tendência observada é a da
reunião artificial das fotografias por um critério seletivo que lhes confere uma certa
unidade – seja por serem separadas dos documentos textuais para favorecer a
preservação, seja por serem organizadas por temas ou por suportes. As coleções de
origem privada que ingressam no arquivo, geralmente, são fruto de uma política de
recuperação do patrimônio que inclui a compra, a doação ou o depósito.
Podemos apontar dois casos distintos dos documentos nos arquivos. A primeira situação
é quando as fotografias se apresentam inseridas em outros documentos e fazem parte
indissolúvel e inesperável desses documentos, por exemplo, em dossiês de identificação
pessoal, em projetos arquitetônicos ou urbanísticos, em pareceres técnicos das mais
diversas áreas (comunicação, cultura, etc.). E uma segunda situação ocorre quando as
fotografias são isoladas de sua gênese de produção original e são organizadas
separadamente pelos mais diversos critérios, perdendo, assim, seu vínculo orgânico com
as atividades que as originaram. Muñoz Benavente (1997, p.38) destaca que a fotografia
foi utilizada nos trâmites administrativos com fins oficiais quase que de maneira
imediata à sua apresentação em Paris, no ano de 1839. Atualmente, não podemos sequer
conceber certos tipos de processos sem a inclusão de imagens, por exemplo, projetos
arquitetônicos, processos judiciais, expedientes de identificação, etc., em que as imagens
são indispensáveis para utilização como prova ou resolução dos trâmites.
Para Boadas i Raset (2007, p.15), a gestão do patrimônio fotográfico desencadeia
especiais dificuldades surgidas na missão de conciliar e harmonizar a obrigação
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derivada da conservação do material fotográfico com os interesses dos autores
(fotógrafos), os usuários e os centros responsáveis por essa gestão. Para o autor, a
grande maioria da documentação fotográfica existente nos mais distintos centros
procede de quatros âmbitos:
Fotografías generadas por la institución u organización titular
del centro, que a menudo puede acompañar a documentación
de naturaleza textual y que en determinados casos puede tener
un origen y un valor administrativo;
- Reportajes contratados por la institución u organización titular
del centro con el objetivo de dejar testimonio gráfico de sus
actividades (sociales, culturales, promocionales, divulgativas,
etc.);
- Adquisiciones. En el obligado contrato que se debe establecer
con el fotógrafo, es preciso indicar quien detentará a partir de
este momento los derechos de explotación de las imágenes
fotográficas
- Donaciones o cesiones. En general constituyen el volumen más
importante en la mayoría de archivos fotográficos,
circunstancia que debería exigir una clara regulación de los
derechos de explotación en el momento de su aceptación.
-

Enquanto que a documentação de caráter textual, inquestionavelmente, pertence ao
âmbito dos arquivos, as fotografias, independentemente de seu suporte e das
considerações sobre a originalidade ou cópia, pertencem ou podem pertencer ao âmbito
de qualquer instituição, de forma específica ou integrada ao seu fundo. Segundo Benítez
e Rodrigues (2006, p.11), as distintas procedências e a variedade de administradores e
centros gestores, provocando a dispersão da documentação e a conservação, de um lado,
enquanto, de outro lado, a falta de controle sobre a documentação, a fragilidade dos
suportes, com a ausência de políticas de tratamento adequada para estes documentos,
vêm provocando perda e destruição de numerosos arquivos fotográficos.
Para Laila Foix (2011, p.379), no que concerne ao valor patrimonial, os documentos
fotográficos são considerados por si mesmos como patrimônio, mas, além da reprodução
da imagem, seja pela sua antiguidade, por sua autoria, seja por sua constituição formal,
têm um valor intrínseco e inseparável do objeto físico que os configuram. A autora ainda
destaca que podem reproduzir, assim mesmo, objetos do patrimônio cultural
(monumentos, obras de arte, etc.) ou mesmo do patrimônio imaterial (danças, tradições,
etc.); porém, o valor de seu conteúdo não desmerece seu valor como objetos
fotográficos. Todavia, uma vez que a fotografia deveria receber o mesmo tratamento de
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um documento de arquivo, no que diz respeito às atividades da arquivologia e à
avaliação, não haveria motivos para questionar o descarte de grandes volumes de
fotografia em função de preservação de conjuntos consolidados com maior valor
informativo e contextual. A questão de fundo é saber até que ponto o eminente valor
patrimonial de um documento fotográfico — já que muitas vezes tal valor é inclusive
monetário — deve se sobrepor à sua importância como parte de um patrimônio
documental.
Evidentemente, a valorização da fotografia não se radica em sua maior ou menor
ambiguidade e beleza, senão na medida em que nos informa de aspectos históricos,
econômicos ou sociais da época que se pretende recuperar. Nesse sentido, a fotografia
constitui um valioso patrimônio documental por representar, mediante uma técnica
concreta, acontecimentos e padrões culturais que, junto ao componente informativo, nos
faz saber quem, como, quando, em que e onde enriquece nossa compreensão do
contexto social. A comunicação dessa informação é tão importante como o próprio
suporte do qual procede, quer dizer, a própria fotografia (BENÍTEZ; RODRIGUES, 2006,
p.31).
É o que Leite (2001, p.160) define como "valor do culto", nas suas mais diversas formas,
algo que predomina em sua pesquisa nos álbuns de família, que tem um sentido muito
diverso quando a fotografia se encontra em outro contexto. Por exemplo, quando as
fotografias de 3x4 foram instituídas, pós-1930, na carteira de trabalho e para controle da
população pelo Estado, tinham um sentido muito diferente quando guardadas numa
carteira pessoal e quando se encontravam arquivadas em fichas de delegacias de polícia.
Essa situação ilustra como um mesmo documento pode ser duplicado em acervos
distintos, respondendo a finalidades, administrativas ou não, diferentes.
Considerando que a fotografia é o objeto da representação, precisamos analisar a
relação que ela estabelece com a sociedade, para compreendermos sua dimensão
documental. Para isso, Del Valle Gastaminza (1999, p.14) estabelece três modos de
relação da fotografia com o mundo:
O modo simbólico - presente desde a origem da humanidade na
utilização da imagem como símbolo mágico e religioso. (...). 2) O
modo epistêmico - segundo o qual a imagem aporta informações
(de caráter visual) sobre o mundo, cujo conhecimento permite
assim abordar incluso em seus aspectos não visuais. É uma função
6)
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geral do conhecimento e a fotografia cumpre deste modo uma
função mediadora; o fotógrafo não substitui, ou melhor, nos
representa no lugar do fato, são nossos olhos e incorpora o vivido
a nossa memória. Essa função de conhecimento e mediação é
especialmente significativa na fotografia documental de imprensa
ou na fotografia científica. 3) O modo estético - pois a imagem está
destinada a agradar o espectador, a proporcionar-lhe sensações
específicas. É uma noção indissolúvel, ou quase, da arte até o
ponto que se confundem.
Certamente, a fotografia participa dos três modos de relação com o mundo, sendo que as
dimensões simbólica e estética indissolúveis. A imagem fotográfica exerce um
importante papel na transmissão, na conservação e na visualização das atividades
políticas, sociais, científicas ou culturais da humanidade, de tal maneira que as
fotografias se erigem em verdadeiros documentos sociais. No âmbito privado, a
fotografia encontra-se nas estantes, penduradas em quadros nas paredes, em nossas
carteiras. Marcam nossas vidas, as datas importantes, os rostos daqueles que se foram.
Como avaliar a fotografia como parte do patrimônio documental na transição do privado
para o público?
Evidentemente, isso depende do contexto dessa transição: a missão da instituição, a
forma de cessão do acervo, uma conjuntura de políticas culturais e institucionais, etc. A
aplicação de amostragem e de seleção para tratar grandes volumes de documentos, cada
vez mais, é ponto relevante na pauta da arquivologia. Todavia, no que diz respeito à
fotografia, a questão permanece problemática, considerando a dificuldade de ajuizar um
valor que pode representar uma imagem, e isso se torna tanto mais complexo quanto
maior for a variedade dos elementos visuais e de suportes em cada instituição.
Embora os critérios de avaliação para a documentação fotográfica possam variar em
função da missão e dos objetivos da instituição gestora, além das tentações que
influenciam as decisões do profissional (seleção natural, seleção econômica, seleção
técnica, seleção jurídica, seleção mercantil, seleção política e seleção intelectual)3,
podemos assinalar alguns dos critérios apontados por Benítez e Rodrigues (2006, p.47):
a) antiguidade, raridade e escassez do documento. Embora essa questão seja
primordial, em muitos casos não garante a qualidade da fotografia;
b) originalidade (original ou cópia). O fato de que uma fotografia não está em nenhum
Para saber mais sobre essas definições, consultar HOOG, Emmanuel. “¿Guardar todo? Los dilemas de la
memoria en la edad mediática”. Radio Educación, México, 2005.

3
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outro arquivo é um critério que precisamos ter em conta;
c) duplicação física. Trata-se de evitar a entrada desnecessária de fotografias
duplicadas. Em alguns casos, existem departamentos de controle que procuram
centralizar a documentação para evitar a duplicidade na hora de adquirir a foto;
d) reintegração temática. Consiste em avaliar o número de fotografias que teremos do
mesmo fotógrafo ou sobre o mesmo tema;
e) identificação da imagem. As fotografias que necessitam de atribuição de elementos
externos ao contexto para que possam ser minimamente identificadas podem ser
muito problemáticas, e, em alguns casos, a melhor opção é não as conservar. Nas
mesmas condições de qualidade, selecionaremos aquelas fotografias que permitem
sua compreensão de significado independentemente de criação artificial de
elementos de identificação;
f) qualidade. Consiste em avaliar o estado de conservação e a possibilidade de
recuperação e restauração necessária para o aproveitamento documental da
fotografia;
g) quantidade. Nas reportagens em periódicos, é comum serem apresentadas muitas
fotografias similares; porém, é conveniente fazer uma seleção;
h) direito de autor. A identificação dos direitos de autor e a possibilidade de uso e
exploração são condicionantes a serem levados em conta;
i) fotógrafo. Em certas ocasiões, o prestígio do criador ou sua contribuição cultural
pode ser determinante na hora de selecionar uma fotografia, à margem dos demais
critérios;
j) valor probatório. Trata-se de reconhecer a validade da fotografia como prova ou
testemunho em uma situação do tipo judicial. É preciso ter em conta, entre outras
circunstâncias, que a informação que proporciona deve ser exclusiva e não
proporcionada por outro tipo de documentação. Evidentemente, não podemos
perder de foco a avaliação do documento fotográfico segundo sua idade e a etapa
que ocupa dentro do arquivo, para considerarmos as melhores condições de
testemunhos e informações que contenham o arquivo histórico para sua
conservação permanente. Dentro da infinidade de possibilidades e de instituições
que contêm acervos fotográficos, assinalamos três grandes categorias de
fotografias, conforme nos apresenta Del Valle Gastaminza (1999, p.16):
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Fotografia artística: realizada originalmente com finalidade de
expressão artística. Fotografia documental: criada com intenção
de documentar todo tipo de entidade ou instituição. Dentro dessa
se situa em primeiro lugar a fotografia da arte (reprodução das
obras de arte). Também a fotografia de documentação profissional
e científica para disciplinas diversas: arqueologia, arquitetura,
engenharia, indústria, astronomia, antropologia, ou a fotografia
institucional a serviço de empregos e organismos. A fotografia de
imprensa se situa nessa categoria.
Fotografia privada: imagens comuns de indivíduos privados para
uso particular.
No contexto local, a fotografia de artes não é a mais comum, mas, de um modo geral,
representa bem essas categorizações propostas pelo autor, na maioria das ocasiões. Com
raras exceções, os conjuntos documentais que compõem os acervos fotográficos das
instituições estão reunidos em coleções caracterizadas pelo produtor, autor ou temática.
Quanto à procedência, observamos situações distintas muito similares ao que propõem
Sánchez Vigil, Olivera Zadua e Salvador Benitez (2013a, p.183):
Generadas por la institución que los custodia, a veces
vinculadas a documentos textuales de origen administrativo.
2. Reportajes encargadas por la institución con el propósito de
testimoniar gráficamente las actividades (empresariales,
culturales, divulgativas, etc.).
3. Adquisiciones. Colecciones conseguidas generalmente por
compra cuya característica es de interés para el centro.
4. Donaciones o cesiones. Este bloque es más común en las
instituciones y no responde al interés de los centros sino al
valor de la colección, de ahí la disparidad de documentos, en
tipología y contenidos, que se encuentran en bibliotecas,
archivos, museos, fundaciones.
1.

Patrimônio fotográfico capixaba e respectivas instituições
Entre os documentos iconográficos, a fotografia constitui o maior volume nas
instituições, sendo o mais utilizado nas mais diversas atividades. Nesse contexto,
apresentamos o patrimônio fotográfico do Espírito Santo, de modo não exaustivo.
Indicamos algumas instituições capixabas que possuem sob sua custódia importantes
coleções e fundos que compõem o patrimônio fotográfico do estado. Buscamos
consolidar informações disponíveis na internet somadas à observação direta junto às
instituições, incluindo consultas aos profissionais respectivos responsáveis pela
documentação.
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Trata-se de uma exposição panorâmica com vistas a oferecer uma aproximação geral às
principais fontes documentais conservadas nos arquivos públicos e privados do Espírito
Santo. Existem duas linhas diferentes no que diz respeito à gestão e à administração de
acervos fotográficos: os organismos públicos e as empresas privadas. Entre os
primeiros, podemos citar os arquivos, bibliotecas, hemerotecas, museus, fundações,
universidades e municípios, entre outros; entre as segundas, podemos citar as
instituições de imprensa, as empresas e arquivos privados. O panorama está enfocado
nas instituições públicas, considerando que é nelas que se encontra a parte mais
expressiva do patrimônio fotográfico capixaba.
O Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (APEES) foi criado pelo Presidente do
Estado, Jerônimo Monteiro, que dava especial atenção à documentação produzida no seu
governo. Não foi por outro motivo que ele criou, via Lei nº 559, de 18 de julho de 1908, o
“Archivo Público Espírito-Santense”, como um anexo da biblioteca pública, situado no
térreo do Palácio Anchieta. O APEES, atualmente vinculado à Secretaria de Cultura, tem a
função social de gerir, organizar e democratizar o acesso público aos documentos de
valor permanente. Ou seja, sua função é gerenciar os documentos de valor histórico,
probatório e cultural, em condições que garantam a sua integridade e transmissão a
gerações futuras, porquanto constitui parte do patrimônio cultural do Espírito Santo e
da humanidade. O APEES conta com aproximadamente 11 fundos documentais de valor
permanente, sendo estes preservados em caráter definitivo, em função do seu valor
probatório ou informativo.
A maior parte da documentação é oriunda do Poder Executivo ou de instituições a este
vinculadas. O acervo documental do APEES é de importante valor para a reconstituição
da história e da memória do Espírito Santo, portanto, de grande valor para o patrimônio
cultural brasileiro, pois resgata as transformações e permanências que caracterizam a
evolução do estado e da sociedade capixaba no tempo e no espaço. Ele é composto por
coleções de fotografias, material sonoro, plantas arquitetônicas, mapas, microfilmes,
filmes, fitas magnéticas, anuários, boletins, jornais, legislação avulsa do Espírito Santo,
publicações oficiais, relatórios e mensagens de governo produzidas pela administração
pública, que, no decorrer dos anos, também incorporou documentos particulares.
Além desse seu acervo, o APEES recebeu conjuntos de documentos produzidos por
diversas pessoas, em decorrência de suas atividades intelectuais, possuindo uma relação
orgânica perceptível através de processo de acumulação. Esses recolhimentos são frutos
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de doações familiares. O acervo de origem privada é composto por quatro fundos, nos
quais constam arquivos pessoais de um ex-governador, de um político, de uma
historiadora e de um desembargador (site institucional do APEES).
Dentre os conjuntos que compõem o acervo fotográfico do APEES, destaca-se o Serviço
de Cinema, Rádio e Teatro Educativos – Seção Fotográfica, que era subordinado ao
Departamento de Educação da Secretaria de Educação e Saúde, depois, Secretaria de
Educação e Cultura, e é composto por aproximadamente 40 mil negativos datados de
1944 a 1971. O referido acervo contém informações sobre as ações governamentais em
diversos municípios capixabas, é de acesso irrestrito e, para localização e
disponibilização ao pesquisador, é utilizada uma lista de recolhimento, que contém as
informações descritas de forma didática e simples. No catálogo, é possível identificar o
governador, a data e o título do envelope. Neste último caso, o título resume a ação para
a qual a fotografia foi registrada.
O acervo é de extrema relevância histórica, pois retrata diversas atividades políticas e
culturais adotadas pelos governadores durante seus respectivos mandatos. É possível
verificar a existência de fotografias de inaugurações de estradas, de visitas de
presidentes e outras autoridades, construções de escolas, de manifestações culturais, de
fatos solenes, de personagens ilustres e anônimos da história capixaba. Nota-se também
a evolução urbana e econômica do estado do Espírito Santo, nesses quase 50 anos que
representaram o grande boom industrial, econômico e social do estado.
O Arquivo Geral do Município de Vitória (AGMV) foi criado em 1909 junto com o
prédio da municipalidade, na Rua Sete de Setembro, no Centro de Vitória, onde
inicialmente funcionou a Prefeitura Municipal e, consequentemente, o Arquivo Geral do
Município de Vitória, também conhecido informalmente por "Arquivo Público". Ainda
hoje, o AGMV não possui uma sede própria que permita abrigar seu rico acervo,
constituído por textos, mapas, plantas, projetos, jornais, leis, decretos, resoluções, filmes,
negativos de vidro e fotografias, produzidos e/ou recebidos pela administração pública a
partir do século XIX. Seu acervo fotográfico contém, atualmente, mais de 8000
fotografias, contando com aproximadamente 500 peças em negativos em vidro. Abrange
fotografias referentes aos anos de 1902 a 1993. As fotos após esse período se encontram
na Secretaria de Cultura e ainda não foram encaminhadas para o Arquivo. Os primeiros
registros apontam para a primeira metade do século XX (1902 a 1950), representando o
período de 1920 a 1950 cerca de um terço dessas fotografias.
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Esse acervo é “composto por aproximadamente 6.300 originais positivos de 18 x 24 cm,
1.700 originais de 6 x 6 cm e 800 negativos de vidro,” além de aproximadamente 400
reproduções (PERINI, 2005, p. 17). Infelizmente, o acervo é reunido em coleções e se
perdeu completamente seu vínculo arquivístico com os documentos administrativos que
o geraram e com o histórico das doações e cessões realizadas ao município. Seu
instrumento de pesquisa é temático. De modo geral, esse acervo é composto por vários
conjuntos de fotografias: há imagens referentes a diversos períodos administrativos,
fotos relativas a obras públicas e serviços urbanos, registros feitos de vários ângulos das
paisagens da capital; fotografias de vários monumentos e casarios, de diversas
personalidades, de eventos diversos, tais como solenidades, carnaval, desfiles cívicos e
manifestações populares, além de algumas fotos de outros Municípios, por exemplo, Vila
Velha e Cariacica, além dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.
As fotografias nos museus podem apresentar-se como peça artística ou como documento
integrante do arquivo do próprio museu ou ainda como parte de uma coleção temática
formada a partir da missão da instituição. O Museu Solar Monjardim (MSM) foi criado
em 1939 e conta com um acervo de mais de duas mil peças, entre mobílias sacras e
utensílios domésticos. Em outubro de 2001, a administração passou da Universidade
Federal do Espírito Santo para a gestão do Departamento de Museus do Iphan, que em
2006, realizou obras de restauro do Solar além de tratamento paisagístico e da
construção de um anfiteatro. A partir de 2009, o MSM passou a ser administrado pelo
Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), uma nova autarquia, sendo o único museu
federal em Vitória, vinculado ao Ministério da Cultura.
O acervo fotográfico do MSM é constituído basicamente de 1.174 fotos, 186 tiras de
negativos e 21 postais e compreende o período da década de 1860 à década de 1970,
abrangendo aproximadamente um século. Foi formado pela transferência do acervo do
Museu Capichaba e por doação da família Monjardim. Entre os acervos de fotógrafos
destaca-se o de Eutychio D´Oliver, que foi contratado em 1907, durante o mandato do
governador Henrique Coutinho, para organizar um álbum fotográfico cuja finalidade era
a de fazer propaganda do estado na Exposição Nacional que iria ser realizada no Rio de
Janeiro. O fotógrafo, que realizou mais de 300 imagens, empreendeu excursões por
diversos municípios captando vistas de povoados e fazendas de café e gado, com
fotografias de apuradas composições e destaques para gradações de tons e efeitos de luz
e sombra.
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O Instituto Histórico e Artístico do Patrimônio Nacional – Superintendência do
Espírito Santo (IPHAN-ES) tem como competência a coordenação, o planejamento, a
operacionalização e a execução das ações do IPHAN, em âmbito estadual, bem como a
supervisão técnica e administrativa dos escritórios técnicos e de outros mecanismos de
gestão localizados nas áreas de sua jurisdição. A Superintendência, criada em 2003, vem
coordenando ações voltadas para análise, aprovação e fiscalização de projetos e obras
em bens móveis e imóveis do patrimônio histórico, artístico, arquitetônico,
arqueológico, etnográfico e natural; elaboração de inventários, estudos e pesquisas;
instrução de processos de tombamento e registro do patrimônio imaterial. Todas essas
ações buscam a proteção e a promoção do patrimônio cultural, garantindo à sociedade o
acesso à cultura, conforme o estabelecido na Constituição Federal. O acervo fotográfico
da instituição resgata a atuação do IPHAN-ES nos bens tombados e de interesse artístico
e histórico do estado e dos municípios, nas áreas de fiscalização ou vistoria, nas
intervenções de restauração e em eventos ligados ao Patrimônio Cultural, tanto ao
patrimônio material quanto ao patrimônio imaterial. A produção fotográfica contabiliza
em seu acervo o total de 9.730 fotos em suporte de papel, 5.803 fotogramas (sendo um
negativo de vidro) e 4.653digitais.
A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) possui um precioso Patrimônio
Fotográfico, que se encontra custodia dona Biblioteca Central, na Seção de Coleções
Especiais. O acervo do setor de Coleções Especiais reúne uma série de obras que foram
doadas e/ou adquiridas pela Universidade e que pertenceram a renomadas
personalidades do meio científico ou de destacada atuação na vida pública capixaba. No
acervo fotográfico da UFES, estão aproximadamente 2.000 fotografias, provenientes da
sua própria gestão administrativa, que compreendem o período do primeiro reitor
Cecilia no Abel de Almeida, na fundação da instituição em 1954, até a década de 1990,
bem como as adquiridas e recebidas de doações de particulares. Destacamos a coleção
fotográfica de Mário Aristides Freire composta por várias obras raras adquiridas de seu
acervo particular. Fazem parte desse acervo centenas de imagens fotográficas e uma
expressiva coleção de cartões postais coloridos, datados do início do século XX, com
aproximadamente 460 fotografias.
O Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN)foi criado em 31 de dezembro de 1975 com a
finalidade produzir conhecimento e subsidiar políticas públicas por meio da elaboração
e da implementação de estudos, pesquisas, planos, projetos, programas de ação e
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organização de bases de dados estatísticos e georreferenciados. O Instituto também se
destaca pelo seu potencial no que diz respeito ao patrimônio fotográfico. A instituição
possui aproximadamente 2.000 imagens, compreendidas entre 1920 e 1990, em sua
maioria oriunda de doações de arquivos pessoais e de relatórios técnicos e pesquisas
realizadas pelos funcionários da instituição.
Evidentemente, a fotografia se conserva em outras instituições culturais de caráter
público ou privado. Algumas empresas de televisão, apesar de terem como objetivo
principal a conservação e o tratamento de imagens audiovisuais, também atuam na área
de jornais impressos, custodiando importantes arquivos de imagens fixas. Outro
exemplo é a empresa Usina da Imagem, que apresenta um banco de imagens
digitalizadas, com originais em cromos, negativos e arquivos digitais, catalogadas e
disponíveis para busca na internet contemplando os mais diversos temas - natureza,
cultura, economia, gente e outros - de cidades e estados do Brasil e do mundo, e que se
destaca tanto pelo volume como pelo extraordinário valor qualitativo e informativo de
seu acervo.
A gestão do patrimônio fotográfico apresenta dificuldades surgidas do desafio de
conciliar e harmonizar a obrigação derivada da conservação do material fotográfico com
os interesses dos autores, os usuários e os centros responsáveis pela gestão. Essa
questão leva à reflexão sobre a possibilidade de criação de um centro gestor do
patrimônio fotográfico para análise da situação e tomada de decisões em cooperação
mútua com as entidades custodiadoras de acervos fotográficos.
No primeiro âmbito de reflexão, devemos partir da avaliação exaustiva da necessidade
real de criação desse tipo de serviço. Em segundo lugar, devemos analisar
detalhadamente as consequências que podem derivar deum novo serviço no âmbito
regional e nacional. Por fim, devemos verificar os aspectos a determinar se iremos
dispor de recursos suficientes no âmbito econômico, humano e material para garantir a
recepção, o tratamento, a instalação, a consulta e a difusão do patrimônio fotográfico.
A planificação é fundamental e deve ser a primeira tarefa a ser realizada para podermos
estabelecer os objetivos e as metas a cumprir, os procedimentos e as linhas de atuação,
estabelecer os custos dos processos, prevenir situações de emergência e estabelecer
instrumentos e métodos para conseguir benefícios e rentabilidade de uma forma eficaz.
Segundo Lluís-Esteve Casellas i Serra (2005), três são os aspectos a levar em
consideração na hora de planificar esse centro gestor: a identificação do valor do
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material fotográfico (intelectual e econômico), a identificação física do material
fotográfico e a identificação intelectual, baseada no princípio da proveniência e
materializada em tarefas de classificação e descrição. Além disso, devem ser
desenvolvidos programas destinados a assegurar a economia e a eficiência da gestão,
que permitam a identificação, a conservação e a utilização da imagem de forma
sistemática.
Um plano ou programa deve contemplar aspectos como os ingressos, as instalações, a
normalização e a racionalização documental, os instrumentos de descrição e controle, o
acesso aos documentos e direitos, sua preservação e conservação, eliminação, etc. Deve
abarcar desde o ingresso dos documentos até seu serviço, passando por sua organização
e descrição. Em suma, é imprescindível dotarmos as instituições, previamente, de uma
planificação que permita uma metodologia atualizada visando a um bom uso do
patrimônio fotográfico, cujos conteúdos históricos, estéticos, culturais e comunicativos
devem ser considerados.
As seis instituições que foram apresentadas aqui estão longe de representar o mais
significativo do estado do Espírito Santo em termos de fotografia; porém, elas oferecem
um breve panorama da situação local. A principal característica é a existência de um
significativo conjunto documental, desde o ponto de vista técnico até sua avaliação
econômica, histórica e comunicativa. Apesar de bem organizadas no que diz respeito ao
ponto de vista físico-técnico, as ações voltadas para essas instituições, na maioria das
vezes, são soluções isoladas, com procedimentos e diretrizes isoladas (muitas vezes
dentro da mesma instituição), o que mostra a necessidade de que sejam criadas pautas e
diretrizes mais gerais para a fotografia no estado. A nossa análise final é positiva, pois há
muito o que fazer; há um amplo campo de trabalho para o tratamento dos conjuntos
documentais fotográficos, com instituições consolidadas e com uma boa estrutura já
implementada.

Considerações finais
Na impossibilidade de mencionar todos os arquivos públicos do estado, o breve
panorama do patrimônio fotográfico no Espírito Santo aqui realizado permite que
suscitemos algumas reflexões finais. É necessário o desenvolvimento de uma
metodologia descritiva e de tratamento adequado para que o patrimônio fotográfico
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alcance seu potencial por meio de diversos produtos, visando a um resultado atraente,
claro e de acesso universal.
Ao observarmos os acervos, percebemos a ausência de uma política de aquisições
sistemáticas e planificadas. Notamos, também, a deficiência na coordenação entre as
administrações públicas visando à recuperação, conservação e difusão dos fundos e
coleções fotográficas. E, por fim, percebemos a ausência de uma proposta de
metodologia descritiva de um tratamento adequado, acompanhado de uma política de
recursos humanos, visando estabelecer uma terminologia específica, as formas e
sistemas de digitalização e de como oferecer e divulgar ao cidadão o patrimônio
fotográfico do Espírito Santo. As pesquisas e as novas ferramentas da informação devem
trabalhar tendo em vista a tarefa de controle, de preservação e de difusão dos arquivos e
das coleções fotográficas que compõem o patrimônio fotográfico.
Conhecer e identificar essa importante fonte documental e artística pode resultar, na
maioria das vezes, numa atividade complexa e de difícil desenvolvimento. Porém,
identificar e proporcionar a difusão dos principais arquivos e coleções fotográficas, em
nível local e nacional, propiciará, a médio e longo prazo, subsídios para importantes
investigações que tenham como objeto o patrimônio fotográfico. Um dos objetivos deste
artigo foi apresentar algumas instituições do estado do Espírito Santo que custodiam
importantes coleções e fundos fotográficos.
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Resumo
Os Arquivos Institucionais possuem lugar consagrado e vasta literatura em
Arquivologia, o que não ocorre com os Arquivos Pessoais. Partindo dessa premissa, o
seguinte trabalho busca na teoria arquivística conceitos sobre arquivos pessoais cuja
composição contenha documentos arquivísticos do gênero iconográfico, especificamente
as fotografias. Visando alcançar esse propósito, foram percorridos trajetos distintos,
sendo um deles a literatura especializada, utilizada para a construção do marco teórico.
O estudo foi baseado em fontes sobre imagens, registros fotográficos, arquivos especiais
– tratamento e preservação, arquivos pessoais, memória e uso social. Como método de
conhecer as práticas quanto ao tratamento arquivístico aplicado aos arquivos pessoais,
foram realizadas entrevistas em instituições, pública e privada, e em famílias com poder
aquisitivo distintos.
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Abstract
Institutional Archives have consecrated place and vast literature in Archival Science,
which does not happen with Personal Archives. From this place, this academic work
searchs in archival theory the theory of personal archives, Public and Private, which
composition contains archival documents iconographic genre, specifically the
photographs. In order to achieve this purpose we went to the specialized literature, used
to build the theoretical framework. The study i based on sources of images,
photographic records, special files - processing and storage, personal files, memory and
social use. As a method to meet the practices regarding the archival processing applied
to personal archives, it interviewed public and private institutions and anonymous
families with different purchasing power.
Keywords
Photographic archives. Personal archives. Archives.

Introdução
Os Arquivos Institucionais possuem lugar consagrado e vasta literatura em
Arquivologia, o que não ocorre com os Arquivos Pessoais. Primeiramente há algumas
expressões que considerar: Arquivos Públicos, Arquivos Privados, Arquivos Pessoais e
Arquivos Institucionais (COOK, 1998). A natureza das entidades produtoras é o primeiro
nível de distinção e pode ser público ou privado, o que não define a diferenciação de
pessoal e institucional. São situações distintas, os arquivos podem ser institucionais
privados ou institucionais públicos. Há ainda arquivos pessoais privados e pessoais
privados custodiados por instituições públicas, entre outras. Essas abordagens já
renderiam longa discussão, porém este não é o foco deste trabalho.
O presente artigo tem como objeto de pesquisa os documentos arquivísticos do gênero
iconográfico, especificamente as fotografias, de arquivos pessoais. A pesquisa em tais
arquivos tem por objetivo identificar a inserção das fotografias em conceitos
arquivísticos, analisar os tratamentos dados aos documentos fotográficos em arquivos
pessoais tendo como referência a teoria arquivística e aferir e comparar o tratamento
arquivístico aplicado a arquivos pessoais custodiados por instituições com o tratamento
aplicado a arquivos pessoais domiciliares.
Visando alcançar os objetivos propostos, foram percorridos trajetos distintos, sendo um
deles a literatura especializada, que foi utilizada para a construção do marco teórico da
pesquisa. O estudo foi baseado em fontes bibliográficas sobre imagens, registros
fotográficos, arquivos especiais – tratamento e conservação, arquivos pessoais, memória
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e uso social. O marco empírico foi desenvolvido por meio de uma pesquisa de campo que
incluiu visita e aplicação de questionário, feito durante entrevista, a instituições que
mantém arquivos pessoais e em acervos fotográficos familiares, visando observar o
tratamento que se dá aos acervos pessoais das instituições e dos particulares. Foram
estudados também os mecanismos de divulgação e uso das fotos.
Através de revisão bibliográfica, expusemos a conceituação e terminologia atualmente
empregada em arquivos pessoais. Relacionamos com base no levantamento de dados, e
da pesquisa de campo em arquivos pessoais, a teoria arquivística e a realidade desses
arquivos.

História dos Arquivos e Teoria Arquivística
A palavra Arquivo de acordo com a definição do Dicionário Brasileiro de Terminologia
Arquivística, significa o conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma
entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas
atividades, independente da natureza do suporte. Também é denominado Fundo.
Umas das características mais marcantes e singulares dos Arquivos é a relação orgânica,
que é identificada em dois planos: em primeiro plano há a relação orgânica entre o
produtor e os documentos, e em segundo plano há a relação dos documentos entre si.
Este vínculo, também chamado organicidade, está intrinsecamente ligado ao contexto de
produção do documento.
“[...] os (documentos) de arquivo se caracterizam por manter, em
relação às entidades de origem, um vínculo referencial estável e
absolutamente alheio aos inesgotáveis sentidos que os
pesquisadores, com diferentes recortes temáticos ou enfoques
teóricos, podem lhe emprestar.” (CAMARGO; GOULART, 2007, p.
47)
É através da identificação e compreensão do contexto que o Arquivista inicia o
tratamento do Arquivo e a partir desse contexto desenvolverá as funções arquivísticas
adequadamente. De acordo com Rousseau e Couture (1998, p. 48), as funções
arquivísticas envolvem a produção, avaliação, aquisição, conservação, classificação,
descrição e difusão.
A produção é o momento em que o documento é gerado pela Instituição, organização,
pessoa ou família. O ideal é que o Arquivista já possa atuar desde a formação e
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moldagem do documento, de modo que o documento esteja de acordo com as regras
diplomáticas, principalmente no caso dos documentos digitais. A avaliação é o conjunto
de ações que, com o objetivo de determinar sua destinação, identifica o valor contido nos
documentos, que pode ser primário ou secundário. O valor primário está ligado à função
e motivo original de produção do documento. Já o secundário está ligado a valores além
dos primordiais, de interesse para outros que não são os utilizadores iniciais.
(SCHELLENBERG, 2006, p. 180)
A aquisição é desdobrada em dois momentos: o recolhimento ou a transferência. O
recolhimento ocorre quando os documentos ingressam no arquivo permanente. A
transferência se dá quando documentos de idade corrente passam à idade
intermediária. É possível, em alguns documentos arquivísticos, no ato da produção,
identificar os valores primários e secundários. Identificar sim, pois, o Arquivista não dá o
valor aos documentos, eles já o possuem. O Arquivista atribui o valor, pontuando-o,
assinalando-o. Como resultado, a avaliação possibilita a eliminação de documentos e
gera a Tabela de Temporalidade de Documentos.
A conservação é o ato de influenciar diretamente nas condições que afetam a
manutenção adequada do documento, em seu formato, conteúdo e forma. Atrelado à
conservação tem-se a preservação, que é o conjunto de atos e decisões políticas que faz
gestão de todos os recursos que possivelmente afetarão/afetam a permanência do
documento. Ainda atrelada à conservação e preservação há a restauração, que atua
interferindo fisicamente nos documentos corrigindo e solucionando falhas que
comprometem informação e suporte. (BECK, 2006)
A Classificação é tida como a função matricial arquivística, pois, de acordo com Indolfo
(2012, p.21), só a “classificação permite a compreensão do conteúdo dos documentos de
arquivo dentro do processo integral de produção, uso e acesso à informação arquivística,
mantendo os vínculos orgânicos específicos que possui com a entidade geradora”. A
classificação, muitas vezes, reflete a organização da entidade produtora, o que segue de
acordo com o contexto de produção e deixa mais perceptível a relação orgânica que há
entre os documentos e a própria entidade. Esta função está relacionada às outras de
maneira basilar, como demonstra Schellenberg (2006, p. 83):
“Se os documentos são classificados de modo a refletir a
organização e a função, podem ser dispostos em relação a elas. Na
avaliação de documentos públicos, o primeiro fator a ser levado
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em consideração é o testemunho ou prova que contêm da
organização e da função. Tanto os funcionários de um arquivo
como os das próprias repartições, ao tratarem dos documentos
concernentes à organização e funcionamento, levam em conta o
valor comprobatório dos mesmos. Se a classificação dos
documentos visa a refletir a organização, pode-se removê-los para
uma destinação adequada, uma vez extinta a unidade
administrativa. E se, além, disso, são classificados pela função –
separando-se a função substantiva da auxiliar, a política da
execução, ou, em geral, distinguindo-se a documentação
importante da secundária – então o método de classificação
proporciona as bases para a preservação e destruição,
seletivamente, dos documentos depois que hajam servido aos
objetivos das atividades correntes.”
Como resultado da classificação é produzido um documento característico, o Plano de
Classificação de Documentos, que organiza em um plano intelectual os documentos,
dependendo da categoria e da maneira classificatória adotada (funcional, organizacional
ou por assunto) de forma hierárquica.
A descrição está intrinsecamente ligada ao acesso (ou difusão), pois, de acordo com
Bellotto (2006, p. 173):
“No âmbito dos estudos ligados à teoria e à prática do arranjo e da
descrição de arquivos permanentes, assume lugar de
proeminência o estabelecimento de um elo suficiente e necessário
entre a indagação do pesquisador e sua solução, tornada possível
pelos chamados instrumentos de pesquisa.”
O objeto do trabalho descritivo, ainda de acordo com Bellotto, é o conteúdo, a tipificação
de espécies documentais, as datas-baliza, as subscrições, as relações orgânicas, entre os
documentos e a ligação entre função e espécie enfim todos os elementos ligados às
informações de interesse do historiador, ou pesquisador. A descrição é a única maneira
de possibilitar que os dados contidos nas séries e/ou unidades documentais cheguem
até os pesquisadores (BELLOTO, 2006, p. 180).
A difusão e o acesso são o último degrau do tratamento arquivístico. Possibilitar o
acesso é tornar conjuntos documentais passíveis de consulta através das técnicas e
teorias arquivísticas aplicadas. O acesso aos arquivos está diretamente ligado aos
direitos dos cidadãos e, no Brasil, recentemente foi instituída a Lei de Acesso à
Informação (Lei nº 12.527/2011) estabelecendo novo cenário em relação a essa
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questão. A responsabilidade quanto à garantia e defesa de direitos não é recente como
demonstra Silva et alii.
“Os seus documentos poderiam ser comunicados ou copiados
mediante requerimento ao Imperador e após autorização escrita
deste último. Foi o caso do Conselho Municipal de Esmirna que, no
ano 139, solicitou cópia de um decreto do tempo de Adriano (...).
Neste exemplo se confirma, também, que os arquivos do Estado
funcionavam já como garantia de prova para a reclamação de
direitos dos cidadãos.” (SILVA ei alii,1999, p. 64)
Porém, é no período da Revolução Francesa (século XVIII) que há grandes e
significativas mudanças para os Arquivos, especialmente no que diz respeito ao acesso.
Nesse momento, a face cultural do Arquivo relacionada à Identidade, Nação e Memória é
exaltada uma vez que a Revolução cria, em 1789, o Arquivo Nacional. A criação de um
órgão central arquivístico e a abertura do Arquivo para a sociedade em geral são
atitudes inovadoras para a época. O acesso aparece então como o principal objetivo de
todo e qualquer tratamento arquivístico, pois, somente trata-se um conjunto
documental para que este possa ser disponibilizado ao público. Foi também no contexto
da Revolução Francesa que surgiu o Princípio de Respeito aos Fundos, promulgado pelo
historiador Natalis de Wailly para solucionar o problema da desordem documental.
Os documentos arquivísticos, pois, tem suas características específicas e diferenciadoras
de outros documentos. Segundo Duranti (1994, p. 51) apud Santos (2015, p. 116), os
registros documentais atestam ações e transações, e sua veracidade depende das
circunstâncias de sua criação e preservação. Essas qualidades estão ligadas a dois
aspectos dos registros documentais a serem protegidos pelos arquivistas: as
propriedades/características

(imparcialidade,

autenticidade,

naturalidade,

inter-

relacionamento e unicidade) e integridade dos registros documentais.
Os conjuntos documentais possuem funções sociais além das jurídicas, probatórias e de
defesa dos direitos dos cidadãos. Essas funções não são necessariamente mapeáveis e
findáveis, umas vez que um documento possui utilização de acordo com o usuário.
Porém, algumas dessas funções sociais são reconhecíveis como a memória. Dessa
maneira, os documentos arquivísticos inseridos nesse contexto são documentos de
memória. Não que estes percam o valor administrativo. A esses documentos é
adicionado o valor secundário, ou informacional como é colocado por Jardim (1995, p.
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6). A função de memória é reconhecida também nos arquivos pessoais, não apenas nos
institucionais.

Arquivos Pessoais
Os arquivos pessoais não são novidade no universo arquivístico, porém, não há tantas
discussões verticalizadas e publicações quanto as referentes a arquivos institucionais.
De acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, o termo arquivo
pessoal possui a mesma definição para o termo arquivo, sendo que este último é mais
abrangente e geral e o primeiro é especificamente pessoal, ou seja, de pessoa física e não
jurídica.
Os arquivos pessoais durante muito tempo foram deixados de lado nas discussões
arquivísticas, de acordo com Ducrot (1997, p. 167), de fato, esses arquivos ainda não
foram atingidos pelas transformações qualitativas e quantitativas que afetaram os
arquivos públicos nos últimos 40 anos: situados fora da rede institucional, escapam às
flutuações inerentes a esse tipo de estrutura.
Camargo (2009, p. 28) afirma:
“Os documentos acumulados por indivíduos ao longo de sua
existência nem sempre são tratados de modo coerente com a
teoria arquivística, depois, que ingressam em entidades de
custódia. O fato de não haver, entre nós, palavra específica para
designá-los (como manuscripta, personal papers, écrits personnels,
carte personali, espólios e tantas outras), e, consequentemente,
distingui-los dos arquivos institucionais, não resultou, na prática,
na adoção de procedimentos comuns, nem impôs o
reconhecimento dos atributos que permitiam vê-los como
conjuntos
orgânicos
e
autênticos,
marcadamente
representativos das atividades que lhes deram origem.” Grifo
nosso.
São a característica orgânica e a autenticidade de acumulação, que qualificam os
arquivos pessoais como tais e os diferem das coleções. Camargo e Goulart (2007)
admitem a necessidade de tratar o arquivo pessoal como conjunto indissociável, cujas
parcelas só têm sentido se consideradas em suas mútuas articulações e quando se
reconhecem seus nexos com as atividades e funções de que se originaram. Ou seja,
considerando o contexto arquivístico e a relação ou vínculo orgânico característicos dos
arquivos.
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Os arquivos pessoais são um tipo de testemunho, que em nível pessoal, é um tipo de
evidência e memorização de nossas vidas – nossa existência, nossas atividades e
experiências, nossos relacionamentos com os outros, nossa identidade, nosso ‘lugar’ no
mundo, segundo McKemmish (2015, p.175, tradução nossa).
Quanto ao tratamento, assim como nos arquivos institucionais, o ponto de partida do
trabalho do Arquivista é o produtor dos documentos, nesse caso o titular do arquivo. E,
como elucidado por Heymann (2009, p. 54):
“No caso dos arquivos públicos e privados institucionais, os
documentos são criados e reunidos de acordo com as funções
desempenhadas pelo organismo produtor, sendo possível prever,
aproximadamente, o que resulta, em termos de documentação, da
atuação de um órgão ligado a determinada atividade. No caso dos
arquivos pessoais, porém, dependerá do titular do arquivo – e,
talvez, de terceiros que atuem na acumulação dos registros – o
perfil dos documentos que o integrarão.”
Este tratamento deve ser feito prioritariamente através da teoria arquivística, uma vez
que, fora desse universo, corre-se o risco de atribuir ao documento arquivístico
singularidades de sentido, como acontece com os livros, classificando-os de maneira
geral e não levando em conta o contexto tão caro aos arquivos (Camargo; Goulart, 2007).
Uma prática condenada pelas autoras é a de fazer tabula rasa das configurações que
possibilitam reconhecer espécies distintas. Como, por exemplo, o emprego do termo
coletivo correspondência em vez de cartas, ofícios, telegramas, bilhetes. O conjunto só
ganha consistência quando realizada e aplicada criteriosa análise tipológica. (Ibid.)
Arquivos pessoais são comumente contextualizados como arquivos cujos documentos
estão classificados como em idade permanente, logo: arquivos permanentes. Uma vez
que o documento está em idade permanente não há avaliação arquivística, porém,
considerando os objetos tridimensionais e ampliando o discurso às especificidades dos
acervos pessoais, esclarecem Camargo e Goulart (2007, p. 58), a própria guarda
definitiva de objetos deve levar em conta, num eventual processo de avaliação, a função
simbólica de certos itens, cuja materialidade tridimensional pode perfeitamente ceder
lugar a imagens fotográficas ou informações referenciais.
É na idade permanente que costuma ser construído o Arranjo e realizada a Descrição de
modo a facilitar a preservação (através do arranjo) e o acesso (através da descrição). De
um lado temos a configuração lógica, que determina a maneira como documentos devem
ser classificados, que recai sobre a unidade de descrição de modo a preservar sua
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organicidade; de outro lado temos a configuração material, que determina a maneira
como os documentos devem ser acondicionados e armazenados em ambiente favoráveis
à manutenção de sua integridade física. (ibid).
Referente ao acesso, McKemmish (2015, p. 185):
“Finalmente, há uma necessidade de explorar os requisitos
funcionais para regimes de arquivamento pós- custódia que
possam garantir que um arquivo pessoal de valor para a
sociedade torne-se uma parte acessível da memória coletiva.”
(Tradução nossa).
Como arquivo permanente, é indispensável que a ordenação seja realizada por fundos
(Belloto, 2006, p. 127). O Princípio de Respeito aos Fundos, Proveniência e Respeito à
Ordem Original são os princípios que garantem ao conjunto a preservação adequada de
todos os elementos do mesmo. O esquema de arranjo, sempre que possível, deve derivar
de alguma maneira da classificação, uma vez que as duas operações são intelectuais e
materiais: devem-se organizar os documentos uns em relação aos outros; as séries,
umas em relação às outras; os fundos, uns em relação aos outros; dar número de
identificação aos documentos; colocá-los em pastas, caixas ou latas nas estantes. (ibid.)
Quanto à descrição nos arquivos, segundo Oliveira (2012, p. 41):
“Se eu compreendo que dentre as funções da descrição
arquivística estão inseridos a elaboração de mecanismos de
acesso; a explicitação dos relacionamentos entre os documentos
de arquivo e as funções e atividades que lhe deram origem; e
ainda o controle do acervo, é possível perceber que em todas as
fases documentais (corrente, intermediária e permanente), a
implementação de um processo descritivo é fundamental, uma vez
que controle e acesso são necessários e relevantes.”
Outros produtos decorrentes das etapas do processo descritivo são a análise tipológica,
a reconstrução do contexto arquivístico em seus principais eixos, a produção de um
vocabulário controlado, a elaboração de glossários, e a pesquisa genealógica. (Ibid)
Oliveira problematiza a padronização da descrição. Uma vez que os arquivos são reflexo
das atividades das organizações e estas são distintas e possuem, cada uma, sua próprias
idiossincrasias, padronizar a descrição destas é, de alguma maneira, influenciar no
trabalho de descrição do Arquivista. Por sua vez, este corre o risco de perder a
estranheza e o olhar crítico sempre relacionados à descrição.
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A autora não é a favor de que se exclua completamente todo o tipo de padronização, elas
são necessárias até certo ponto. A questão surge quando essa padronização pode de
alguma maneira, alterar o produto final e incorrer em inconsistências para o usuário
final.
Há ainda a possibilidade das instituições formularem suas próprias categorias e
metodologias de análise, interpretação e descrição de seus acervos. A publicação do
conjunto de decisões e métodos de descrição auxilia na compreensão do acervo e
também a outros profissionais no momento de propor soluções descritivas.
“Pensando de forma mais crítica sobre o processo de descrição
arquivística e assegurando que as etapas, decisões e resultados
sejam divulgados, colabora-se não somente para a compreensão
do arquivo, mas também para uma maior cooperação entre os
arquivistas que poderão aprender com os processos de seus
colegas, trocar experiências e contribuir para arquivologia como
área de conhecimento. Por outro lado, ignorar esses processos e
protocolos apenas ajuda a manter o lugar da descrição
arquivística como uma atividade mecânica e irrefletida.”
(OLIVEIRA, 2012, p. 76)
Entre os gêneros documentais encontrados nos arquivos pessoais, o iconográfico é um
dos mais presentes, em especial a fotografia.

A fotografia como documento arquivístico
A discussão sobre organização de documentos fotográficos é importante e atual, uma
vez que constitui, nas instituições de guarda do patrimônio histórico, um dos assuntos
menos discutidos e mais naturalizados no que diz respeito ao cumprimento de
metodologias arquivísticas (LACERDA, 2009, p. 117).
As fotografias e outros documentos de gênero diferente dos textuais costumam não
receber o mesmo tratamento arquivístico que os últimos. De maneira geral, os
documentos de outros gêneros costumam ser classificados de acordo com seu gênero e
sem haver correlações necessárias de contexto, organicidade, pertença e interrelacionamento entre os outros documentos do acervo e entre o produtor do acervo.
Pensa-se que essa disparidade com relação ao tratamento está relacionada ao fato de
que a maioria da documentação arquivística existente, problematizada e utilizada é a do
gênero textual. Os documentos fotográficos e fílmicos são realmente muito recentes se
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comparado aos textuais – surgiram na segunda metade do século XIX. (LACERDA,
2009:117)
“As imagens, como formas de registro de ação e de informação,
são portadoras de materialidade e de recursos de expressão
distintos daquele que caracterizam os diferentes registros
presentes na massa documental acumulada ao longo dos séculos –
calcados na forma verbal. Essa é uma das diferenças responsáveis
pela dificuldade de aplicar a esses novos registros a metodologia
arquivística gerada em função da realidade encontrada
historicamente nos arquivos.” (LACERDA, 2012, p. 284)
Além dessa barreira de gênero há ainda outras características das fotografias que não
facilitam o trabalho do Arquivista, mas podem torná-lo bem mais interessante, como a
diferença de linguagem, a maneira de produção, o motivo do acúmulo, podem possuir
interpretações e “encaixes temáticos” variados e são passíveis de serem arquivados sem
lógica consonante com a do conjunto documental. (ibid)
Qualquer imagem pode ser considerada um documento uma vez que o conceito amplo
de documentos diz respeito a qualquer informação registrada num suporte, ainda na
visão de Lacerda. Assim sendo, fotografias são documento arquivístico a partir do
momento em que refletem e provam a realização de atividades e funções de, no caso do
arquivo pessoal, pessoa ou indivíduo.
“O valor documentário da imagem fotográfica foi socialmente
construído, uma vez que o resultado da imagem não era
reconhecido como representação, mas como canal transparente
do próprio objeto representado.” (LACERDA, 2012, p. 290)
A autora defende ainda a análise diplomática, com adaptações, logicamente, no
momento de trabalhar com a imagem e desenvolver a descrição da mesma, enquadrá-la
em contexto adequado e relacioná-la corretamente ao produtor e a outros documentos
aos quais esteja ligada.
E quanto à avaliação e eventual eliminação de fotografias, em instituições de memória,
há o alerta:
“A ausência de critérios básicos dá margem a práticas arbitrárias.
Especificamente em relação à avaliação e seleção de documentos,
os efeitos de certos procedimentos podem ser desastrosos. O
descarte é um processo irreversível e, por isso mesmo, deve ser
operacionalizado de forma a minimizar seus resultados
perniciosos.” (LOBO, 1986, p. 36)
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Existe ainda a possibilidade de perdas involuntárias, por questões relacionadas à
preservação ou, ainda, perda de fotografias em meio digital, por uma série de questões.
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) trouxeram alterações para a área da
Arquivologia e algumas questões quanto aos documentos digitais, cada vez mais
complexas. Neste momento de grande volume de informações e possibilidades, em que,
inclusive, se discute a validade dos conceitos arquivísticos anteriormente apresentados,
surgem também algumas possibilidades.
“Esta ciência [Arquivologia] surge agora como uma opção para
tratar a informação em tempos de explosão informacional. Diria
até como uma forte opção. Isso porque a arquivologia trata de
informações orgânicas, ou seja, vai além do documento como
objeto ou artefato [...].” (LUZ, 2015, p. 23)
E, sendo conjuntos dotados de organicidade, o contexto de produção, a organicidade e a
pesquisa preliminar nos documentos do Arquivo auxiliam os profissionais que nele
trabalham a preservar os documentos, o próprio contexto e a organicidade. Porém, nos
documentos arquivísticos digitais essa questão envolve esforços e compreensão além da
pesquisa preliminar.
O documento arquivístico digital possui especificidades, como a linguagem, os formatos,
a maneira de produção, a reprodução, o meio em que são produzidos e reproduzidos, a
utilização também através de outros meios, a composição desses documentos
(metadados), ou seja, necessita de um novo olhar.
Entre as características do documento arquivístico digital estão, de acordo com
Rondinelli (2011, p. 227): forma fixa, conteúdo estável, relação orgânica, contexto
identificável, ação e o envolvimento de cinco pessoas (autor, redator, destinatário,
originador e produtor). O documento arquivístico digital possui além das características,
partes constituintes (forma documental, anotações, contexto, atributos e componentes
digitais).
As fotografias digitais necessitam especial atenção, uma vez que o tratamento a elas
dado é diferente do dado às fotografias analógicas e impressas em papel. Os benefícios e
os desafios dos documentos digitais recaem também sobre as imagens digitais,
logicamente. A fácil mutabilidade, o grau de fragilidade quanto à manutenção das
características de documentos arquivísticos e a obsolescência dos softwares e sistemas
de leitura de fotografias, dos documentos digitais são desafios rotineiramente
enfrentados por instituição de guarda.
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Investigação empírica
De modo que fosse possível conhecer a realidade de Instituições e de algumas famílias
sobre o tratamento que estes dão às fotografias, foi realizada, em dezembro de 2015,
entrevista com aplicação de questionário. As perguntas foram baseadas nas funções
arquivísticas colocadas por Rousseau e Couture na publicação Os fundamentos da
disciplina arquivística (1998), pois desenvolvendo essas funções que o tratamento
arquivístico de acervos é realizado.
O vocabulário utilizado no questionário para as instituições difere do vocabulário
empregado no questionário para as famílias, pois a terminologia arquivística não é
amplamente conhecida pelo público leigo, que compõe as famílias. Algumas palavras são
comuns a ambos: classificação, preservação, arquivamento e documento. E é neste
pequeno vocabulário comum que as semelhanças se encerram.
Foram escolhidas duas instituições para a entrevista: Instituto Moreira Salles (IMS) e
Fundação Oswaldo Cruz. Estas instituições foram escolhidas por possuírem trabalho e
práticas reconhecidas por sua excelência no meio arquivístico e de tratamento de
fotografias em acervos pessoais. O IMS, instituído no ano de 1992 em Minas Gerais, tem
importantes patrimônios em quatro áreas: fotografia, em mais larga escala, música,
literatura e iconografia. O Instituto cuida de 800 mil imagens, dos mais importantes
testemunhos do século XIX a relevantes coleções que abarcam quase todo o século XX. O
conjunto de suas coleções, que totalizam 40, sendo 19 obras completas, credencia o IMS
como a mais importante instituição de fotografia do país (sítio digital do Instituto).
A Fundação Oswaldo Cruz, mais precisamente o Departamento de Arquivo e
Documentação (DAD) da Casa de Oswaldo Cruz (COC), instituída em 1986, capta
arquivos pessoais de personalidades que se destacaram nos campos das ciências
biomédicas e da saúde pública, como os de Oswaldo Cruz e Carlos Chagas, inscritos no
Programa Memória do Mundo da UNESCO. Composto por 113 fundos e coleções, os
documentos institucionais e pessoais dos gêneros textual, iconográfico, cartográfico,
sonoro e filmográfico remontam ao ano de 1803 (sítio digital da COC). No

caso

das

famílias, foram entrevistadas duas: uma da classe B (renda mensal de 10 a 20 salários
mínimos, índice segundo o IBGE), outra de classe D (renda mensal de 2 a 4 salários
mínimos, índice segundo o IBGE). Essa escolha se deu para verificar se havia alguma
diferença de ações em famílias com diferentes poder aquisitivo, uma vez que os
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materiais fotográficos e tecnológicos são caros, por mais que já tenham se tornado mais
acessíveis com o passar dos tempos.
As perguntas partem da produção e caminham entre as funções arquivísticas de modo
que se chegue à eliminação ou destinação e acesso, no caso das que possuem acesso. As
instituições serão nomeadas como instituição 1 (I1) e instituição 2 (I2) e as famílias
nomeadas família 1 (F1) e família 2 (F2).
Vale lembrar, ainda, que a instituição pública sofre influência da Lei de Acesso à
Informação (L.A.I., Lei nº 12.527/2011) e que em nenhum momento foi objetivo deste
trabalho eleger melhor prática entre as apresentadas, e sim conhecer e fazer conhecer as
práticas realizadas.
Serão apresentados a seguir os resultados das entrevistas:
Entrevista nas Instituições
Quanto à chegada dos documentos nas instituições, temos:
Os arquivos pessoais normalmente eles tem alguns caminhos
pelos quais eles podem percorrer até chegar a compor o acervo
que a gente tem aqui. Eles são, em sua maioria, doados, a gente
não tem costume de comprar arquivos e essa chegada se dá pelo
contato dos doadores com pessoas da instituição ou de outras
instituições parceiras que podem sugerir que o acervo seja
encaminhado pra cá. A instituição também avalia se o arquivo
pessoal que vai vir tem a ver com a linha de acervo da instituição.
Que esteja alinhado com a missão da instituição. (I1)
São diversas formas de aquisição, a gente recebe coleções em
doação, adquiridas, compradas e em comodato. Comodato é uma
parceria com autor ou proprietário da coleção e o comodato é
uma combinação de regras, cláusulas entre as duas partes. Em
geral, a coleção fica na instituição e o gerenciamento dessa coleção
é feito pela instituição nesse prazo. Que é determinado entre as
partes que em geral são 10 anos. (I2)
Quanto ao tratamento dado aos documentos:
No primeiro momento eles chegam, vão pra um depósito de
acervos não tratados por enquanto. A equipe da conservação que
vai ver se o arquivo está precisando de algum tratamento especial,
se ele está contaminado. No processo de aquisição, antes de ele vir
pra cá, a gente tem feito isso. Preparar o espaço que a gente tem e
receber o arquivo e evitar o contato do acervo com algum tipo de
agente. Na medida do possível, o arquivo quando chega aqui ele
passa por uma higienização básica, a equipe da conservação ela
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faz os primeiros cuidados essenciais pra aquilo que está em
estado de prioridade. A questão da organização vai depender
daquilo que é planejado no departamento. Para o ano seguinte, a
partir do ano seguinte, dificilmente um arquivo vai entrar esse
ano e vai ser organizado esse ano correndo. Isso pode vir a
acontecer por algum motivo ou questão extraordinária, mas
normalmente ele chega, tem uma fila, uma pequena fila, daí
decisões são tomadas pra decidir pelo tratamento documental
desse arquivo. Prioritariamente, a digitalização tem que acontecer
depois de toda a organização porque ele tem que estar codificado,
ele tem que estar classificado. (I1)
Nossa sina é brincar de detetive porque as fotografias são uma das
poucas mídias obras de arte que não tem nenhuma informação,
mais de 90% delas não tem identificação do próprio objeto. A
gente começa avaliando os indícios de base do conteúdo pra
atribuir uma data, pra dai você ver que o fotógrafo atua naquela
data e pra entender o conjunto ou o conteúdo pra dai começar o
trabalho de catalogação, de preservação, digitalização, e
finalmente disponibilização no banco de dados. (I2)
Quanto à recuperação de contexto e organicidade:
A gente, a maioria das situações, a gente consegue [recuperar
contexto e organização original]. A gente trabalha muito com
atribuição, porque uma grande parte do acervo, metade talvez ou
grande parte do acervo, é do século dezenove. Século dezenove é
mais difícil ainda. O material mais contemporâneo é mais fácil por
causa das edificações. Por regra, aqui nós temos uma forma de
preceito que atribui data. Porque na nossa situação, como a gente
conhece muito, tem condição de atribuir. Tem umas que tem
muitas anotações de verso. A gente parte daquelas anotações pra
atribuir. O trabalho da pesquisa é um trabalho que muitas vezes a
gente acaba deixando, pondo só as informações da fonte primária,
as mais evidentes que a gente já tenha mais clareza em outro
objeto ou nas publicações. E acaba sendo a pesquisa pra depois
que já está no banco de imagens, quando o pesquisador então vai
se deter em algum conjunto e tal. (I2)
Quanto ao arranjo e descrição:
A partir de 2000 pra cá, a equipe se empenhou na elaboração de
uma metodologia de organização de arquivos de acervos
específicos da temática da instituição. Antes se trabalhava com a
metodologia do CPDOC, que era interessante, mas a equipe
identificou umas questões que precisavam ser melhor elaboradas
e foi desenvolvida uma metodologia especifica. A classificação é
funcional na maioria das vezes. Na verdade, a estrutura caminha
junto com a função das instituições e das pessoas e por aí vai. A
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partir dessa metodologia, a gente vem desenvolvendo uma série
de atividades pra melhorar a execução dos processos de trabalho
na aquisição. É necessário entender como era a organização desse
arquivo antes, se tinha uma organização, se não tinha organização,
quem interferiu nesse processo, quem colaborou, se o arquivo foi
distribuído por algumas pessoas. (I1)
A gente trabalha com a NOBRADE3, de uma adaptação da
NOBRADE. A base de dados é toda formatada construída em cima
da NOBRADE com algumas adaptações pra nossa realidade, mas a
NOBRADE é documento de referência e as outras normas também.
(I1, sobre descrição)
Ela é feita de acordo com cada coleção. Nós estamos tendo uma
série de reuniões da área toda pra designar e discutir essas coisas
porque periodicamente a gente faz isso. E as coleções como tem
características tão distintas entre elas, demandam arranjo físico
distinto e por consequente uma catalogação distinta. A gente tenta
estabelecer referências, mas não é bem possível padronizar. A
gente abre relatórios breves onde anotamos todos os
procedimentos pra aquela produção que isso eu acho que é uma
coisa muito relevante, uma coisa muito comum, pegar uma
coleção, um conjunto, ter acesso e você ver que ele tem certa
lógica, mas você não consegue destrinchar aquilo. O trabalho
consiste em deixar ele o mais consistente possível pra dar
entendimento pra todos. (I2)
Nós temos uma ficha de catalogação com cerca de mais ou menos
cinquenta campos e nós temos campos de referência a títulos,
datas, autor, preservação, objeto físico e essa versão completa da
ficha o pesquisador que vem na sala de consulta, consultar o
acervo, via intranet, ele tem acesso a essa ficha completa, a versão
que nós disponibilizamos na internet segue o padrão Dublin Core,
sendo que são quinze campos e utilizamos doze. (I2, sobre
descrição).
Quanto à preservação dos documentos:
Quando o arquivo chega aqui, a equipe da conservação procura
saber quais eram as condições climáticas do lugar que o arquivo
estava para que este não saia de um lugar muito quente e entre
imediatamente em um lugar muito gelado. Porque o papel e a
fotografia são muito sensíveis. A partir do momento em que é feito
essa adequação de temperatura, que o acervo está mais
estabilizado, ele é higienizado, aí ele vai pra um depósito
climatizado mesmo. Essa conservação física, não interfere no
arranjo. Durante um longo período aqui, os arquivos, a
documentação iconográfica, ela foi realmente organizada a parte.
Mas isso foi uma das coisas que essa metodologia procurou
3

Norma Brasileira de Descrição Arquivística
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resolver. O ideal é a gente ver o arquivo pessoal como arquivo,
como um todo. A gente não pode fazer esse tipo de fragmentação.
A separação física também não impede que a equipe especializada
em documentação iconográfica dê tratamento descritivo
diferenciado detalhado a esse arquivo e faça, por exemplo, depois,
o catálogo. Tem que ficar claro para o usuário que aquilo é um
fundo. Ou uma coleção se for o caso. Pra não se perder a
organicidade. A gente tem uma política de Preservação que os
programas dessa política estão sendo desenvolvidos ainda. E uma
política de preservação de acervos como um todo porque a
instituição cuida de acervos arquivístico, bibliográfico, e
museológico. (I1)
O primeiro procedimento é livrar das embalagens que possam
estar comprometendo o material. Trabalhamos muito com
planilhas e depois vamos definindo o arranjo. O que nós temos
feito é primeiro, o inventário visual, que já nos permite
codificação que pode ser provisória, se constatarmos que ela seja
de fato consistente ou que represente uma boa organização
daquele conjunto. Dessa forma você registra a etapa oficial de
recebimento, que é muito importante no nosso trabalho. Você tem
que registrar o que entrou e como entrou para não perder esse
ordenamento original que muitas vezes pode te ajudar a
compreender a intenção do autor. Dai a gente passa pra subárea
de preservação. Lá elas avaliam e propõem um modo de
acondicionamento, provisório ou definitivo. (I2)
Quanto ao acesso e possíveis restrições:
As pessoas em geral, elas entram na base, dão uma olhada, e
muitas vezes, as pessoas procuram o nome de determinado
cientista ou profissional das áreas de saúde na internet e, em
alguns momentos, ela vai ser jogada pra nossa base, mas, se não
for o caso, ela pode entrar em contato e agendar. A gente tem uma
parte do acervo que está subsidiado por outro departamento. Esse
sim, pela legislação, tem sigilo. Mas a informação que eu tenho é
do ponto de vista das questões éticas, que, quando o arquivo
entra, se os doadores sinalizarem que querem essa restrição, ela
pode até ser acordada, mas que não pode ser uma coisa ad
aeternum, tem que ser por um período. Não pode ser um arquivo
todo porque a gente preserva pra dar acesso, não faz sentido pra
instituição trazer um arquivo inteiro e ele ficar fechado aqui. Não
justifica nem os recursos que a gente utiliza pra organizar e
manter. (I1)
Pela intranet e pela internet. Disponibilizando pequenos
conjuntos do acervo. Como amostragem. Quando há restrições
estas são acordadas no momento da contratação. Ao tempo que as
imagens vão sendo tratadas e catalogadas nós vamos

Thaís Batista Da Silva / Anna Carla Mariz | 46

disponibilizando. A intenção é disponibilizar, menos as variações.
(I2)
Sobre documentos digitais e o recebimento de fotografias digitais:
Que eu tenha notícia a gente ainda não recebeu. Com arquivos
pessoais não. A equipe está preocupada sim com os documentos
que são gerados já em meio digital. Mas eles não são referentes à
arquivos pessoais. (I1)
Escaneamento em alta resolução e faz um processamento pra
TIFF, alta resolução. Nesse processamento pra TIFF você ajusta a
imagem, da maneira que ela é capturada ela é guardada. Quando
você processa pro TIFF você faz os ajustes básicos. Faz versão em
JPG, em média resolução, que vai alimentar o banco de imagem.
Esse é o da intranet. E o da internet é outra versão, feita com mais
baixa resolução e possui marca d’água em JPG. Conserva a
primeira captura que ficará guardada no storage, trabalhamos
com storage, 70 TB de armazenamento, e você então guarda
também a versão em TIFF em HD, a em JPG você tem duas.
Intranet e internet. Temos quatro versões para cada imagem. O
backup feito em fita LTO, full todo mês. Diário e semanal. (I2)
Entrevista às famílias
Quanto à produção documental:
Geralmente quem tira é meu filho, pra guardar aqueles momentos
de felicidade, com a família, e a gente geralmente usa mais hoje em
dia o celular, antes era aquela máquina mais simplesinha, aquela
até com filme e poses, hoje em dia já é o celular, nos momentos
felizes, um abraço, às vezes um bolo, uma comida gostosa, a gente
registra sempre assim. (F1)
De celular, a câmera foi extinta. A gente tira fotos pra recordar
momentos e eventos especiais. (F2)
Quanto ao tratamento, arranjo ou classificação e armazenamento:
Quando está cheio o celular meu filho vai e joga para o
computador. Aí fica tudo lá armazenado. Quando a gente sente
saudade de rever aqueles momentos a gente vai lá e olha. Ele faz
assim, uma pasta sobre a família, incluindo a família de dentro de
casa. E tem também a família os agregados. E tem os amigos da
bagunça também. Mas fica organizado direitinho que quando a
gente procure já esteja certinho lá. Ele coloca por data. Ele
classifica família, amigo, mais ou menos assim. (F1)
Eu só deixo no celular eu não passo. Mas minha mãe gosta de
passar para o computador. Pra uma pasta família. Ela possui um
tipo de classificação que eu não sei especificar. (F2)
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Quanto à avaliação das fotografias:
De vez em quando a gente dá uma olhadinha. Hoje em dia é tanta
foto né? Então aquelas que já estão mais antigas, as que já têm
tempo, assim, que tem outra que possa completar aquela, uma
mais nova, que possa utilizar no lugar daquela, a gente apaga do
computador a antiga. (F1)
Eu sempre avalio foto e jogo fora porque depois percebo que está
muito ruim. Coloco uma categoria e vou deletando as fotos. (F2)
Quanto à preservação das fotografias:
Não tem backup. Tudo mesmo no computador. (F1)
Não possui backup. Tem as fotos no pen-drive e no computador.
(F2)

Resultados
É perceptível a diferença entre as realidades apresentadas nas respostas dadas nas
entrevistas. Com relação às instituições, a maneira como os documentos chegam a elas é
bastante distinta e variada uma da outra. Enquanto na I1 o modo de chegada mais
comum é através da doação, na I2 há tantas variações quanto possível. Permitindo à I2
buscar meios de complementar seu acervo, reconstituir fundos anteriormente
desmembrados, e, assim, recuperar vínculos que viabilizem o melhor entendimento do
contexto de produção, melhor classificação e, portanto, melhor avaliação e preservação
da memória.
Há aproximações entre a maneira de iniciar o tratamento nas duas instituições, pois
ambas iniciam com a equipe de conservação ou preservação, o que aponta para o
cuidado com o estado e manutenção das qualidades do acervo recebido e preocupação
com a integridade do acervo já tratado. Pela I1 tratar somente imagens fotográficas já
em papel e a I2 tratar já de fotografias digitais, há a diferença do tratamento que, no caso
da I2, envolve equipamento e fases de tratamento a mais que na I1. O recolhimento de
documentos em formato digital ainda não é o mais frequente na maioria das instituições.
O modo de arranjar e descrever também se assemelham entre si, uma vez que as duas
instituições tratam cada acervo de maneira personalizada. É realizado um estudo prévio,
da documentação antes de iniciar o tratamento, que vai de encontro com a literatura da
área que preconiza a pesquisa por parte dos organizadores do acervo. Na I2, há ainda
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um estudo mais profundo durante o tratamento do acervo. Ambas as instituições
‘pontuaram o fato de a maioria das fotografias chegarem às instituições sem
identificações, o que dificulta o tratamento e endossa a necessidade do estudo sobre o
acervo.
Mesmo não havendo quadro de arranjo definido e padronizado, há na I1 o
estabelecimento interno de categorias e metodologia própria baseada em experiências e
em teoria que pode ser utilizada para a maioria dos acervos da instituição, uma vez que
estes possuem mesmo caráter e temática geral.
Quanto à recuperação do contexto e da organicidade ambas parecem, através das
respostas fornecidas, alcançar com suficiência este ponto. A instituição I2 afirma
categoricamente que sim, consegue recuperar os contextos de produção e a ordem
original e, mesmo quando não, fazem o possível, com a colaboração da equipe e de
pesquisadores, para se aproximar ao máximo e proporcionar ao usuário informações
consistentes. A instituição I1 no que se refere a este tópico expõe que também consegue
através da metodologia de arranjo e descrição, recuperar e respeitar os possíveis fundos,
a ordem original e proveniência.
Em relação à descrição, os métodos são diferentes, porém ambos são padronizados. A
instituição I1 utiliza a NOBRADE, que afirma ser amplamente utilizada, e o método
Dublin Core é pouco utilizado na descrição de documentos de gênero textual na área de
Arquivologia, mas esse método parece atender muito bem a documentos iconográficos,
principalmente fotografias, como colocado pela I2.
Nas duas instituições, a maior parte do acervo está acessível para a consulta. Salvo
algumas poucas restrições por exigência do doador por um período determinado, por
não ter sido concluído o tratamento do acervo, ou mesmo por alguma questão legal. A
instituição I1 ainda não recebeu arquivos pessoais em meio digital, a I2 recebe e tem
padrões de reprodução, para consulta e armazenamento, versões internas e para
internet, além de rotina de backup.
De maneira geral, as duas instituições apresentam ótimas práticas com relação aos seus
acervos e são exemplos de empenho e compromisso com a intenção do autor ou titular
do acervo ou fundo. Este tipo de tratamento segue os preceitos da literatura da área que
caracteriza a tarefa de arquivistas (e organizadores de acervos) como trabalhosa e
investigativa, uma vez que esta adentra território desconhecido, com especificidades
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distintas de outros acervos e ainda devem lidar com gestão de recursos e muitos outros
desafios colocados pelo contexto de cada instituição.
Já as famílias entrevistadas apresentam semelhanças não tão positivas. Ambas
afirmaram utilizar na maior parte do tempo o telefone celular para fazer os registros
fotográficos. Apesar disso, as famílias entrevistadas responderam que não realizam
nenhum tipo de backup, o que chama atenção pela natureza dos documentos digitais e
pela facilidade em perdê-los ou inutilizá-los por falta de manutenção. Nesse caso, há uma
questão a ser levantada: as famílias afirmaram não realizar backup talvez por não saber
o que exatamente é um backup. No caso da F2, foi dito que é feito o armazenamento
também em um pen-drive, o que pode ser considerado um tipo de backup.
O principal motivo de produção apresentado pelas famílias é a intenção de guardar
momentos através do registro. Ambas possuem alguma maneira de classificar as
fotografias, mesmo que não especificadas na entrevista. Também avaliam as fotos, sinal
de que estas não ficam somente depositadas e armazenadas no computador. Entretanto,
a declaração da família F1 sobre substituir fotos mais velhas por fotos mais novas
demonstra que nem sempre o tratamento familiar de fotografias está comprometido
com a preservação da memória. E que a quebra do contexto de produção pode
prejudicar futuras tentativas de identificação das fotografias.

Considerações Finais
A evolução histórica dos arquivos demonstra que os mesmos são reflexos das atividades
das instituições e pessoas às quais pertencem. E são dotados de grande habilidade de
atualizar-se de acordo com as demandas sociais, mercadológicas, tecnológicas e
institucionais. Neste contexto, é possível observar que a teoria arquivística consegue, de
alguma maneira, acompanhar estas mudanças e manter as funções e características
básicas dos arquivos através dos tempos.
Os documentos digitais, mais precisamente, os documentos arquivísticos digitais se
apresentaram como um desafio à Arquivologia, exigindo respostas teóricas e práticas
que garantam, além da preservação dos acervos digitais, a solidificação da mesma como
ciência diante de outras áreas.
Ainda se faz necessária uma maior verticalização teórica quanto a arquivos pessoais,
fotografias como documento arquivístico e documentos fotográficos em arquivos
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pessoais. Somente esta construção teórica no campo viabilizará o tratamento dos
acervos dentro dos preceitos arquivísticos.
A pesquisa demonstra que as instituições estão estabelecendo normas e procedimentos
para realizar a difícil tarefa de tratar os documentos fotográficos nos arquivos pessoais
de acordo com os princípios arquivísticos. Já as famílias, demonstraram que,
independente do poder aquisitivo, a sociedade precisa ter acesso ao conhecimento sobre
como preservar seus arquivos e, consequentemente, a memória social. As perguntas que
surgem são: como? Quem instruirá? Os métodos de preservação são acessíveis a todos?
Os acervos pessoais que estão sendo gerados na atualidade podem ou não vir a ser
recolhidos posteriormente às instituições de memória. De uma forma ou de outra, é
necessário que se tenha informações sobre as fotografias que estão sendo produzidas.
Seja para um público maior, nas instituições, ou até mesmo para as gerações
descendentes dos produtores dos acervos. As chances de utilização das imagens são
muito reduzidas quando não se sabe nada sobre elas ou, ainda menores, se estiverem
identificadas erroneamente. Se estas fotografias receberem tratamento arquivístico
desde a sua produção, teremos fontes confiáveis de informação e facilidade de recuperálas, ampliando as possibilidades de uso, além da preservação da memória
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Resumen
El presente trabajo se enmarca en la conservación de la fotografía histórica documental
de valor patrimonial en relación con la historia fotográfica. El objetivo general del
mismo consiste en determinar y aplicar claves de lectura en fotos documentales
correspondientes al período preestablecido (1850 – 1950), cuyo análisis diacrónico nos
permite la datación científica de este material, requerido para su posterior catalogación
y sistematización y ser empleado como fuente primaria de investigación. Proponiendo
de esta manera como resultado esperado una metodología ágil que permita resolver la
problemática de la falta de datación.
Palabras clave
Claves de lectura. Fotografía histórica. Datación. Dimensión histórica. Dimensión
material.

1

Junta de Estudios Históricos de Mendoza (JEHM), INCIHUSA – CONICET, Argentina.
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Abstract
The present work is framed in the conservation of historical documentary photography
of patrimonial value in relation to the photographic history. The aim to this paper is to
determine and apply reading keys in documentary photos corresponding to the pre established period (1850 - 1950), whose diachronic analysis allows us to scientifically
date this material, required for its later cataloging and systematization and to be used as
a primary research source. Proposed as an expected result an agile methodology that
allows solving the problem of lack of dating.
Keywords
Reading Kay, Historical Photography, Dating, Historical Dimension, Material Dimension

Introducción
Desde tiempos remotos como sostiene Csillag Pimstein (2000) el hombre ha soñado con
retener algunos momentos del mundo que lo rodea, en el siglo XIX pudo lograrse con la
“fotografía”. La etimología de la palabra proviene del griego y significa “escritura de luz”.
La fotografía es valiosa como bien cultural tanto por su existencia física como también
por su valor patrimonial y documental de lo material e inmaterial. En efecto, posee un
carácter patrimonial por su capacidad para registrar, para contener en su soporte físico
información sobre la sociedad, la cultura, la política, el arte o la vida cotidiana de un
determinado momento histórico y lugar. Es decir, según Crespo Jiménez y Villena
Espinoza (2007) la fotografía hace posible rememorar un período histórico o fracción
del mismo, lo que le otorga la cualidad de ser testigo y al mismo tiempo dar fe de la
historia. De ahí que la fotografía constituye por sí misma parte de la identidad cultural
de una sociedad y sea pertinente su conservación.
Kossoy (2001) sostiene que este artefacto como fuente documental brinda indicios de
los elementos constitutivos (asunto, fotógrafo, tecnología) que lo originaron, como
también, que el registro visual en él contenido reúne informaciones acerca de aquel
preciso fragmento de espacio/tiempo retratado. La fotografía a través de la materia (que
le da cuerpo) y de su expresión (el registro visual en él contenido) construye una fuente
histórica. La misma es caracterizada y percibida, por el conjunto de materiales y técnicas
que la configuran externamente como objeto físico y por la imagen que la individualiza.
Podríamos decir, que objeto e imagen, son partes de un todo indivisible que para poder
llegar a reconstruir el contenido histórico fue necesario confrontar con otras fuentes
existentes como documentación escrita, prensa, bibliografía, entre otras. Luego, para
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contextualizarlas e interpretarlas adecuadamente se aplicó la propuesta de Bayod
Camarero (2010) de agrupar las fotografías por sus contenidos, creando series
temáticas y secuencias temporales. Por tanto, las fotografías son documentos históricos,
en cuanto las podamos contextualizar adecuadamente.
Los estudios históricos en torno a la fotografía han tenido dos líneas de abordaje de
acuerdo a su objeto de estudio. Desde el marco de la materialidad se efectuaron los
trabajos sobre la fotohistoria o historia de la fotografía como por ejemplo Sara Facio
(2009) y Marie-Loup Sougez (2009), entre otros. En cambio, los estudios focalizados en
la imagen de la fotografía dieron origen a los estudios de la historia a través de la
fotografía2. Es decir, la fotohistoria o historia de la fotografía se refiere al estudio de ese
medio de comunicación y expresión en su proceso histórico. Por otra parte, la historia a
través de la fotografía remite como menciona Lara López (2005) al empleo de la
iconografía fotográfica del pasado, desde los diferentes géneros de la historia y desde
otras áreas de la ciencia en las cuales los investigadores utilizan esta fuente documental
como instrumento de apoyo en la investigación y como medio de conocimiento visual de
la escena y acontecimiento pasado3.
Partiendo de estos dos enfoques, nuestra propuesta apunta a hacer historia de los
elementos que integran tanto el soporte físico como la imagen de la fotografía y junto
con el entrecruzamiento de otras fuentes coetáneas asignar una datación probable. Es
decir, sostenemos como hipótesis preliminar general, que el análisis de la dimensión
histórica vinculada con la dimensión material de la fotografía hace factible definir las
claves de lectura cuyo análisis diacrónico nos permite la determinación de un rango
probable de fecha de captura de la fotografía. De esta manera, se puede cumplimentar el
objetivo general propuesto que versa sobre determinar, correlacionar y aplicar claves de
lectura en fotos documentales correspondientes al período preestablecido (1850 –
1950), cuyo análisis diacrónico nos permite la datación científica de este material
requerido para su posterior catalogación y sistematización y ser empleado como fuente
primaria de investigación. Contribuyendo de esta manera con una propuesta
metodológica de ágil aplicación que permita resolver la problemática de la falta de
datación de la fotografía histórica que poseen las fototecas y archivos documentales en
la actualidad.
Destacamos las investigaciones publicadas en las actas de los congresos de historia de la fotografía
organizados por de la Sociedad Iberoamericana de Historia de la fotografía, Argentina.
3 Lara López, 2005: 26.
2
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La Fototeca Adolfo Alexander, como caso de estudio ante la
problemática en torno a la falta de datación de la fotografía histórica
documental
En el marco de la conservación de las fotografías históricas, las fototecas, cubren un rol
fundamental ya que las actividades principales en la misma son: selección y adquisición
de los documentos, conservación y difusión de éstas. La fototeca dónde efectuamos la
investigación es la integrada por la Junta de Estudios Históricos de Mendoza
denominada “Adolfo Alexander”4. La misma consta en la actualidad de 5000 documentos
fotográficos cuya cronología y características materiales abarcan un período desde la
década de 1850 hasta 1980 y cuya temática registra temas sociales, políticos, culturales,
urbanos, arquitectónicos, solo por mencionar algunos, que reflejan las transformaciones
de la sociedad mendocina. El conjunto es de extraordinario valor documental y sus
fondos se encuentran en continua expansión cuya procedencia son donaciones de
instituciones y familias.
La fototeca se ubica en la antigua casa de los Gobernadores Civit, sede del Museo del
Pasado Cuyano y de la Junta de Estudios Históricos, de la ciudad de Mendoza, Argentina.
El origen de la fototeca se remonta a la creación de la Junta de Estudios Históricos de
Mendoza en 1923 conocida en esta época como Junta de Historia de Mendoza. En aquel
momento el gobernador Carlos W. Lencinas envió un proyecto a la Legislatura,
promoviendo la creación de la Junta, reorganizándose en 1934 con el nombre de Junta
de Estudios Históricos de Mendoza, como se la conoce actualmente. Con el transcurso
del tiempo, fue acumulando colecciones fotográficas por donaciones familiares,
conformando lo que es hoy el archivo fotográfico de la institución como custodios de
esta memoria de la sociedad local. La misión de la fototeca posee tres ejes
La razón de su nombre “Adolfo Alexander”: Adolfo Alexander fue el primer fotógrafo que llegó a la
provincia de Mendoza en 1855. Nació en Hamburgo el 22 de diciembre de 1822 y fallece en Buenos Aires
en 1881. Fotógrafo Daguerrotipista de encumbrada labor desde 1845 en Hamburgo y Hamlem
(Alemania); Valparaíso y Copiapó (Chile); Mendoza, San Juan y Buenos Aires (Argentina). Vivió en la
Provincia de Mendoza entre 1855 hasta 1860. Se casó con Rosario Lencinas mendocina, y fue autor de las
primeras fotografías tomadas en la provincia. El gobernador Juan Cornelio Moyano le encargó que
realizara un relevamiento fotográfico integral de Mendoza, labor que duró dos años. Un geólogo alemán
amigo de la familia le alertó que estaba por ocurrir una catástrofe, lo que motivó la partida del fotógrafo a
Buenos Aires nueve meses antes de que ocurriera el gran terremoto en 1861. Las fotos de la ciudad de
Mendoza que Alexander tomó desaparecieron en el siniestro, sin quedar registro del mismo,
transformándose en un tesoro fotográfico perdido de la identidad mendocina. Realizando labores de
investigación y puesta en valor del archivo fotográfico de La Junta de Estudios Históricos de Mendoza,
junto al especialista en fotografía e investigador Abel Alexander (tataranieto de Adolfo Alexander) se
encontraron registros de fotos de personas de la sociedad mendocina tomadas por Adolfo en su estadía en
Mendoza. Lo que motivó el bautismo de la fototeca con el nombre de “Adolfo Alexander”. Para profundizar
sobre la vida de Adolfo Alexander recomendamos consultar: Lara, 2014, pp. 178 – 192.
4
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fundamentales que son conservar, investigar y acrecentar el acervo fotográfico, con el
fin de promover el valor como documento y como patrimonio cultural de la sociedad
local y regional.
En este marco, al realizarse de las tareas de sistematización y digitalización se detectó
que el 80% de las fotografías históricas de su cuerpo documental no poseen una
referencia temporal de la fecha de captura; lo que dificulta la utilización de la fotografía
como fuente primaria en investigación y obstaculiza la correspondiente sistematización
y catalogación del material documental gráfico5. Sobre esta problemática, Lara López
(2005) refuerza el requerimiento que la datación de las fotografías debe ser con rigor y
escrupulosidad extrema, ya que la contextualización, seriación y secuenciación de las
fotografías en el terreno cronológico, tanto en los planos sincrónico y diacrónico, es vital
para la construcción del discurso histórico6.

Acerca del método para la determinación de las claves de lectura para
la datación de la fotografía histórica documental
La fotografía como manifiesta Del Valle Gastaminza (2002) juega un importante papel en
la transmisión, conservación y visualización de las actividades políticas, sociales,
científicas o culturales de la humanidad, de tal manera que se erige en verdadero
documento. La misma, informa de hechos concretos en una determinada época, pero
para ello tiene que ser interpretada/leída por quien la observa, en base a unos códigos
de legibilidad que ayuden a emerger algunas pistas que permitan una comprensión de la
realidad estudiada. Sobre ello, Guran (1999) plantea que la fotografía es siempre una
huella de la realidad. En este marco, las claves de lectura son lo que permite detectar y
dar explicación a esas huellas testimonios de la fotografía 7. Ante ello, definimos a las
claves de lectura como el conjunto de reglas y correspondencias que permiten explicar
un sistema de huellas que en apariencia resultan enigmáticas. Una clave, orienta la
5 En la Junta de Estudios históricos de Mendoza JEHM se han efectuado las tareas de “Sistematización y
digitalización del archivo documental fotográfico y documentos especiales de la” desde marzo 2015 hasta
Junio de 2016. Posteriormente, se efectuó el proyecto de investigación titulado “Sistematización y
datación del archivo documental fotográfico de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza. Provincia de
Mendoza”, ambas labores dirigidas por la Dra. Arq. Lorena Manzini, INCIHUSA CONICET.
6 Lara López, 2005. Ibídem. Pág. 26.
7 Definimos huellas como las señales que se comportan como indicios para comprender lo acontecido.
Según la RAE real academia española HUELLA significa “Rastro, seña, vestigio que deja alguien o algo.” En
cuanto a SEÑAL es entendida como “Vestigio o impresión que queda de algo, por donde se viene en
conocimiento de ello.” En cambio INDICIO significa “Fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de
otro no percibido”. Además desde el punto de vista de la historia se recomienda para la profundización del
concepto huella la lectura de Aróstegui, 2001 y de Ricoeur, 2008, p. 545.
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lectura, decodifica el mensaje y explica la información que brindan esas huellas, que se
pueden observar en los bienes documentales. Esta decodificación es lo que permite
llegar a definir una datación aproximada de la fecha de captura de la fotografía8.
En la práctica de las labores efectuadas en el proceso de catalogación y sistematización
de los 5000 documentos de la fototeca Adolfo Alexander nos posibilitó detectar dos
dimensiones principales de análisis, la histórica y la material. La primera dimensión es la
que nos permite obtener una mirada diacrónica en el tiempo de las características
observables en la fotografía. Es decir, nos hace factible rememorar el período histórico o
fracción al que pertenece la fotografía y sus características contextuales al ser testigo y
producto de los diversos acontecimientos de la sociedad. En cambio, la segunda
dimensión es la que nos acerca al estudio sobre las características observables en el
soporte físico del documento. De la conjunción de ambos análisis se detectaron
temáticas y elementos que se mantenían en las diversas fotografías independientemente
de la época en que fue tomada la foto. Pero a su vez, estos temas y elementos
presentaban variantes en sus características de acuerdo a la fecha en que hubiera sido
sacada la fotografía. Permitiéndonos hacer una asociación entre los temas observados y
sus características con rangos de tiempo determinados, haciendo factible una datación
aproximada.
Los temas de mayor relevancia que nos permitían vincular las características
observadas con una fecha de la captura de la foto eran (Figura 1): las características de
la materialidad de la fotografía; los datos de fecha de actuación de los fotógrafos; la
vestimenta y las características de la arquitectura; urbanismo y paisaje. No obstante,
aunque era posible vincular características observadas en las fotografías con una
datación probable, para corroborar su validez, era necesario confrontar esta
información con otras fuentes primarias de época como álbumes antiguos, revistas,
entre otros, y con fuentes secundarias como estudios históricos efectuados por cada
tema.

Manzini, 2010, pp. 54 a 71. En el presente artículo se encuentra publicado el antecedente teórico en el
que nos basamos y adaptamos a la fotografía para definir la clave de lectura.
8
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Figura 1. Selección de fotos que muestran los grupos de temas que dieron origen a las claves de lectura.
Fuente: Elaboración propia con fotos de la Fototeca Adolfo Alexander de JEHM.

Estos grupos de temas y elementos observados en las fotografías nos permitieron definir
las siguientes claves de lectura: A - CL: Materialidad; B - CL: Fotógrafos; C - CL:
Vestimenta; D - CL: Arquitectura, urbanismo y paisaje.
Es importante destacar que del análisis efectuado nos reveló que cada clave brinda
diferentes grados de precisión y proximidad de la datación. De esta observación, la
primera clave y filtro para datar es la de la materialidad, ya que en las características del
soporte físico nos ubica en rangos temporales más amplios y precisos. Luego este dato
se nutre o se puede ajustar más cuando aplicamos la segunda clave de lectura sobre los
fotógrafos y la fecha de su actuación activa de los mismos. Luego en tercer lugar,
complementa a las lecturas anteriores, la clave sobre la vestimenta ya que sus
características permiten definir con mayor proximidad la hipotética datación. En último
lugar, está la clave arquitectura urbanismo y paisaje. Ésta clave si bien también permite
establecer una datación de la fotografía, su aplicación actúa como un complemento de
las otras. Su aplicación requiere de extremo cuidado ya que las características
observables en la arquitectura y el urbanismo y el paisaje perduran en el tiempo y la foto
puede ser sacada posteriormente. Por ejemplo la foto puede ser tomada en un
determinado momento del siglo XX pero el edificio, urbe y/o paisaje que se observa
presenta características de otras épocas que no responden a la de la fecha de captura de
la foto. Esta información sin tener en cuenta los datos que nos brindan las otras claves,
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nos llevaría a un equívoco en el análisis. No obstante, los datos que brindan las
características arquitectónicas, urbanas y paisajísticas relacionadas con las lecturas
temporales que se efectuaron con las claves previas permiten enriquecer el análisis del
marco contextual del período al que corresponde la fecha de captura de la foto.

4. Claves de lectura: materialidad – morfología
La clave de lectura de la materialidad nos brinda información sobre las características
técnicas y formales observables en el soporte físico de la fotografía en estrecha relación
a los diversos períodos de tiempo. Las características del soporte físico de la fotografía
histórica han sido investigadas por diversos autores como Boadas, Casellas y Suquet
(2001); Pavao (1997); Freund (2015); entre otros y sus trabajos nos alertan que los
elementos que componen la morfología de una fotografía son diversos como el material
formador de la imagen; soporte primario y secundario; aglutinante; capas accesorias y
protectoras; formatos; color; entre otros, estos varían de acuerdo a los procedimientos
fotográficos empleados en el tiempo. De ellos, en su reconocimiento visual en la
fotografía no todos nos indican claramente la fecha de datación, sin ser un especialista.
Ante ello, del análisis de los 5000 documentos seleccionamos los que son ágilmente
reconocibles y nos vinculan a un periodo determinado de la fecha de captura como: el
tipo de proceso fotográfico en relación a su período de vigencia de utilización, el soporte
y el formato, a saber:


El proceso fotográfico es la técnica empleada para la producción de la fotografía
como por ejemplo, daguerrotipo, ferrotipo, albúmina, colodión, gelatina, etc.



El soporte primario es la estructura que da consistencia al objeto fotográfico.
Puede ser de vidrio, papel, plásticos, cobre u otros.



El soporte secundario: se utiliza en la copias para reforzar el soporte primario,
puede ser en papel, cartulina o cartón.



El formato: Corresponde a las medidas estándares más difundidas en la
fotografía. Ejemplo: Carte de Visite, Cabinet, Imperial, etc.

A continuación mostramos una foto (Figura 2) que nos indica los elementos que se
pueden observar para efectuar el análisis y lectura sobre la morfología de la foto:
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Figura 2: Foto de frente efectuada con la técnica de copia en papel a la albúmina sobre un soporte
primario de papel fino y uno secundario de cartón, con un formato de carte de visite tomada por Adolfo
Alexander 1881. Fuente JEHM - Junta de Estudios Históricos Mendoza. Fototeca Adolfo Alexander.

De las técnicas empleadas en los procesos fotográficos (Figura 3) en sus
correspondientes períodos de tiempo los que se seleccionaron para detectar la datación
son:
A. Daguerrotipo (1839 – 1860)
B. Calotipo/Talbotipo (1841 – 1850)
C. Papel a la Sal (1841 – 1850)
D. Copia a la albumina (1850 – 1900)
E. Colodión húmedo (1851 – 1880)
F. Ambrotipo (1854 – 1860)
G. Ferrotipo (1850 – 1920)
H. Papel al carbón (1860 – 1940)
I. Goma Bicromatada (1890 – 1930)
J. Gelatina de bromuro (1878 – hasta la actualidad)
K. Aristotipo al colodión (1880 – 1920)
L. Cianotipo (1880 – 1939)
M. Papel al platino o planotipo (1880 – 1930)
N. Gelatina POP (printing-outpaper o papel sin revelado) (1882 – 1930)
O. Gelatina DOP (developing-outpaper o papel de revelado) (1885 – hasta la
actualidad)
P. Autocromos (1907 – 1935)
Q. Revelado cromogénico (1935 – hasta la actualidad)
R. Revelado por transferencia de tintes (1946 – hasta la actualidad)
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S. Procedimiento por difusión de tintes (1963 – Polaroid)
T. Revelado por blanqueo de tintes (1963 – hasta la actualidad)
U. Fotografía digital (1981 – hasta la actualidad)

Figura 3: Mosaico de fotos ilustrativas de la técnicas empleadas en los procesos fotográficos para su
reconocimiento. Fuente: Elaborado por Mariana Gilyam y Lorena Manzini del equipo de trabajo de la
Fototeca Adolfo Alexander. Las fuentes de las fotografías A, D, G, son de la JEHM -Fototeca Adolfo
Alexander. Las fotos H, L, N, O, P, Q, R, S se encuentran disponibles en
http://cdf.montevideo.gub.uy/investigacion/4
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Sus características principales y ejemplificación que nos permiten completar la lectura
las explicamos a continuación:
A - Daguerrotipo
Período de vigencia: entre 1839 y 1860
Patentado por: Louis-Jacques Mandé Daguerre (1787- 1851)
Soporte: metal (placa de plata, o de plata y cobre)
Proceso: consiste en una placa de plata pulida que se expone a la luz dentro de la
cámara, la imagen se forma por la mezcla de plata y mercurio que se sensibiliza con yodo
y bromuro. El tiempo de exposición fue muy extenso en sus inicios, de hasta 20 y 30
minutos, luego se redujo a unos segundos. La imagen se revelaba a través de vapor de
mercurio y se fijaba con una solución de cloruro de sodio.
Características para su reconocimiento: El daguerrotipo es un negativo y positivo
monocromo a la vez, dependiendo del ángulo en que se observe. El mismo requería de
una base negra para hacer perceptible la imagen. El mismo era protegido en un estuche
con cubierta conocido como “paquete daguerriano”, que se componía de la placa
daguerriana que se protegía con un cristal y el passepartout metálico, conocido como
“mat” y una bandeleta metálica que presiona y sella el conjunto. Las medidas utilizadas
para la producción de daguerrotipos estaba estandarizada, un daguerrotipo de placa
entera medía 16,5 cm de alto por 21,5 cm de ancho. Luego encontramos de media placa
(14cm x 11,4cm), cuarto de placa (7,9cm x 10,4cm), sexto de placa (6,6cm x 8,2cm),
noveno de placa (5cm x 6,3cm) y un dieciseisavo de placa (3,4cm x 4,1cm). El tamaño
más popular durante el siglo XIX fue el sexto de placa. Podemos diferenciar dos etapas
en la producción de daguerrotipos que permitirán reconocer la fecha aproximada para
la datación de los mismos. Esta diferencia está dada principalmente por las
características ornamentales del “paquete daguerriano”. Los primeros daguerrotipos,
realizados hacia 1840, se caracterizan por tener el interior de la cubierta de seda y no
poseen bandeleta. El mat por lo general, es liso u octogonal, de color bronce dorado.
Poseen un gancho uñero que permite abrir y cerrar el estuche. Con el tiempo, los
estuches fueron más elaborados, por lo que desde 1850 en adelante, los mismos se
diferencian porque poseen el interior en terciopelo gofrado, una bandeleta de cobre
dorado flexible que sujeta el vidrio y el mat. Estos podían ser coloreados a través de
diversos métodos e iluminados aplicando oro en las joyas.
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B – Calotipo / Talbotipo
Negativo. Monocromo
Período de vigencia: entre 1841 y 1850
Patentado por: William Henry Fox Talbot (1800- 1877)
Soporte: Papel
Proceso: sensibilización del papel con yoduro de plata, luego se introduce en el interior
de la cámara. Se expone entre 5 y 10 minutos, se obtiene una “imagen latente”, que será
perceptible después de su revelado con galonitrato de plata. La imagen latente es lo que
queda en el papel por la acción de la luz, lo que no se ve pero está ahí. Esta se hace
visible por medio de un tratamiento químico llamado revelado.
Características para su reconocimiento: las imágenes obtenidas por medio de este
proceso eran negativas. Estas eran convertidas a positivo a través de otras hojas de
papel sensibilizado con cloruro de sodio, en contacto con el negativo y expuesta al sol se
transfiere la imagen. La imagen obtenida es un positivo por ennegrecimiento directo
(POP – Printing – Out Paper). Estas copias se caracterizan por su color rojo o castaño y
tonos suaves. En relación al daguerrotipo se puede destacar su reproductibilidad y su
rapidez de realización. Por el contrario, tiene una menor sensibilidad (circunstancia que
es sus inicios, limito su uso en el retrato) y un cierto desenfoque a causa de la textura de
la pasta de papel.
C - Papel a la sal/ papel salado
Positivo. Monocromo
Período de vigencia: entre 1840 y 1855 (VER ES DE GRAPHICS ATLAS)
Patentado por: William Henry Fox Talbot (1800- 1877)
Soporte: Papel
Proceso: al igual que los calotipos, se sumerge una hoja de papel en una solución diluida
de cloruro de sodio, que se sensibiliza con una solución de nitrato de plata. En la
superficie del papel se forma cloruro de plata, sal muy sensible a la luz. Una vez seco era
colocado bajo un negativo en una prensa de contacto y se exponía a la luz solar, con lo
que se obtenía una imagen positiva de ennegrecimiento directo (POP- Printing – Out
Paper) a medida que los rayos UV atravesaban el negativo. Para procesar la imagen, ésta
se lavaba con agua y se fijaba con una solución de cloruro sódico.
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Características para su reconocimiento: Los tonos de la imagen son cálidos,
principalmente marrones y rojizos, en algunos casos el tono se torna amarillento o
violáceo.
El papel posee una superficie mate y mediante una lupa 30x se puede observar la
imagen integrada a la fibra del papel. En algunos casos, poseen un cartón de soporte con
un marco simple, pueden ser encontrados en libros o álbumes. Los formatos más
comunes son: carte de visites, portrait cabinet, fotografías estereoscópicas, entre otras.
D - Copia a la albúmina
Positivo. Monocromo
Período de vigencia: entre 1850 y 1900
Patentado por: Abel Niépce de Saint-Victor (1808-1870) y Louis Désiré Blanquart-Évrar
(1802-1872)
Soporte: papel
Proceso: La albúmina se obtenía a partir de batir las claras de huevo con sal, dejándola
reposar hasta que se volvía nuevamente líquida. A continuación, utilizando un papel
extremadamente fino se empapaba de albúmina, la misma llenaba por completo los
poros de las fibras del papel, se dejaba secar y se sensibilizaba con un baño de plata. La
exposición se realizaba por contacto directo del negativo con el papel expuesto a la luz
solar, con lo cual se obtenía una imagen positiva de ennegrecimiento directo (POP). Para
fijar la imagen, se lavaba con agua, se fijaba con tiosulfato y generalmente se viraba.
Características para su reconocimiento
El color de una copia a la albúmina es castaño o púrpura, cuando se deterioran pueden
tornarse más o menos amarillenta, debido a las reacciones de la albúmina, así como
también signos de desvanecimiento de la imagen. La capa independiente que producía la
albúmina sobre la superficie del papel, le permitía un mayor contrate y densidad de la
imagen y una superficie brillante. En general, debido a su extrema finura y a la
contracción de la albúmina al secarse, los positivos se presentaban montados en un
soporte secundario, de cartulina o cartón. Este comportamiento de la albúmina explica
el frecuente craquelado de la emulsión en las montadas. El papel a la albúmina fue uno
de los procesos más aceptados y utilizado a partir de la segunda mitad del siglo XIX.
Entre los formatos estándar más frecuentes se destaca:


Carte de visite (1860-1900)
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En 1851 André Adolphe Eugene Disderi, ya instalado en París patentó una cámara
fotográfica de cuatro objetivos con la que podría obtener doce fotografías en tamaño 6x9
cm, este formato llamado “carte de visite” tuvo un éxito rotundo.
“Disderi comenzaba a crear una auténtica moda del retrato
fotográfico […] La interminable cola de clientes que posaban
delante de su objetivo le aportaron millones. El aparato
fotográfico había democratizado el retrato de manera definitiva”9
Soporte: la fotografía a la albúmina era colocada sobre un soporte secundario que
consistía en una tarjeta de cartón rígido que poseía una medida estandarizada de 10,7 x
6,3 cm aproximadamente. Pueden encontrarse pequeñas variaciones en sus medidas.
Las carte de visite más tempranas, fueron realizadas en cartón de menor espesor y la
publicidad del fotógrafo era más pequeña y con menor desarrollo ornamental, o podía
no figuraba el nombre del mismo. Las fotografías principalmente son de cuerpo entero.
Por otro lado, las carte de visite tardías, poseen un soporte más rígido, con sus lados
biselados, en algunos casos, los retratos son más cercanos y la publicidad en el reverso
tiene mayor desarrollo ornamental. Estas fotografías dieron mayor facilidad para el
intercambio por sus menores costos, así como también dieron origen a los álbumes
familiares. Por otro lado, fueron utilizadas además para realizar vistas de ciudades,
reproducción de retratos al óleo, así como de daguerrotipos.


Portrait cabinet

El Portrait Cabinet es una versión posterior con iguales características a la carte de visite
tanto de frente como en el reverso. A excepción de sus dimensiones, que es un formato
de mayor tamaño: 16 cm x 11,5 cm. La mayoría de las “cabinet cards” eran realizados en
albúmina, pero hacia fines del siglo XIX otros procesos la reemplazaron.
Hacia 1870 comenzaron a incorporarse nuevos formatos de tarjetas con características
especiales como bordes biselados, calados dentados, entre otros. Cada uno de estos
poseía un tamaño y nombre específico, a continuación podemos diferenciar los
principales:

9



VICTORIA: 1870-1900, medidas 12,7 x 8,3 cm



PROMENADE: 1875-1900, medidas 18 x 10,3cm



BOUDOIR: 1875-1900, medidas 21,8 x 14,3 cm



IMPERIAL: 1975-1900, medidas 25,2 x 17,5 cm

Freund, 2015: 58.
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PANEL: 1875-1900, medidas 21 x10,3 cm



MIGNON: 1890-1900, medidas 7,5 x 4 cm



Fotografía estereoscópica

La fotografía estereoscópica, es aquella que se compone de dos imágenes de la misma
escena, tomadas desde ángulos ligeramente diferentes, lo que generaba ilusión de
profundidad. Esto se logra, a través de un dispositivo de visualización para las imágenes
llamado estereoscopio, el cual poseía diferentes formatos: de mano, de mesa o de pie. La
técnica fue desarrollada por el físico inglés Charles Wheatstone, quien parte de la teoría
que el cerebro humano combina las imágenes que aportan cada uno de los ojos para
formar la ilusión de volumen. El proceso más utilizado para realizar estas copias era el
papel albuminado, aunque se puede encontrar casos menos frecuentes daguerrotipos y
placas de vidrio. La fotografía estereoscópica tuvo mayor desarrollo por aficionados que
comercial. Tal es el caso de José Benito de San Martín. En 2016, se realizó en Mendoza la
muestra “José Benito de San Martín. La lúcida mirada de un hacedor. Fotografías de
Mendoza (1908-1930)” en que se expuso algunas reproducciones de fotografías
estereoscópicas tomadas por Des San Martín, pertenecientes a una colección privada de
la familia de la artista plástica Nora Correas la misma se compone de 6.899 placas de
vidrio de 4,5cm por 10,7 cm y 42 de 10 cm por 15cm. En dichas tomas se registra
familiares, lugares y acontecimientos públicos10.
E - Colodión húmedo
Negativo. Monocromo
Período de vigencia: entre 1851 y 1880
Patentado por: Frederick Scott Archer (1813-1857)
Soporte: vidrio
Proceso: el colodión (nitrato de celulosa disuelto en alcohol y éter) es una sustancia
pegajosa que se adhiere sobre una placa de vidrio y absorbe las sales de plata. Se
extendía sobre una placa de vidrio y mientras se mantenía húmedo se sensibilizaba con
un baño de plata y mediante un chasis especial se exponía la placa en el interior de la
cámara. El colodión requería una gran agilidad en la preparación de las placas, puesto
que la volatilidad del éter reducía a menos de 15 minutos todas las fases del proceso:
sensibilización de la placa, exposición, revelado y fijado. Las mismas debían ser
realizadas antes de que el colodión se secase. Los tiempos de exposición iban de 10 a
10

Micale y Correas, 2014.
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100 segundos para negativos de gran formato, y entre 5 y 20 en retratos de placas
menores.
Características para su reconocimiento: la imagen presenta un color crema que puede
tener la tonalidad desde el amarillo al marrón. El soporte es el vidrio, el cual no estaba
estandarizado ni se comercializaba. Se caracteriza por ser positivo y negativo al mismo
tiempo dependiendo del fondo que se utilice. Si ubicamos el vidrio sobre un fondo
blanco obtendremos el negativo de la fotografía y sobre un fondo negro el positivo.
F - Ambrotipo
Negativo subexpuesto en vidrio cuyo respaldo negro lo transforma en positivo
Período de vigencia: entre 1854 y 1860
Patentado por: James Arnbrosse Cutting (1814- 1867). Sin embargo fue descubierto por
Gustave Le Gray (1820- 1882) y Frederick Scott Archer (1813 - 1857)
Adolphe Martin (1824-1896) fue el primero en presentar el proceso.
Soporte: vidrio
Proceso: el proceso utilizado es el anteriormente desarrollado, colodión húmedo en
soporte de vidrio. Las placas son montadas sobre una superficie oscura o negra (tela o
papel), son imágenes directas de cámara y no permiten realización de copias El
ambrotipo fue un sustituto más barato del daguerrotipo y es presentado de la misma
manera, en un estuche.
Características para su reconocimiento: se revestían las placas por detrás con felpa o
cartón negro y generalmente se presentan en estuches protectores que ensamblan
varias capas, presentando cierta similitud con los daguerrotipos. A diferencia de éstos,
su imagen se ve siempre en positivo independientemente de su ángulo de iluminación,
no presenta inversión lateral ni su superficie produce el efecto de espejo. La imagen
(mayoritariamente retratos) presenta poco contraste y un color cremoso o gris. Muchos
de ellos fueron coloreados y al final de su procesado frecuentemente se barnizaban. Las
medidas utilizadas fueron las mismas que el daguerrotipo. Se puede establecer una
diferencia temporal entre ambrotipos más temprano y posteriores a 1850. Se observa, al
igual que el daguerrotipo, el mat más sencillo, con menos ornamento en los ambrotipos
más tempranos, mientras que los tardíos poseen un mat altamente ornamentado.
G - Ferrotipo
Positivo directo de cámara. Monocromo
Período de vigencia: entre 1856 y 1920
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Patentado por: Hamilton Smith
Soporte: metal (latón o hierro)
Proceso: Es una variante del proceso de colodión húmedo, el cual se extendía sobre una
plancha de hierro barnizada o lacada en negro por ambos lados.
Características para su reconocimiento: Cuando van encapsulados pueden presentar una
cierta confusión con los ambrotipos, aunque no con los daguerrotipos puesto que no
presentan reflejo especular. La imagen, a menudo barnizada al final del proceso, es
bastante plana, con tonos grisáceos y poco contraste. Los formatos pueden ser muy
variables y con lados irregulares, puesto que se cortaban con tijeras. Se pueden
encontrar también en medallones, anillos y otros adornos, así como en cajas. Este
proceso fue utilizado por los llamados fotógrafos de plaza, en calle, ferias, y playas.
Fue un proceso muy popular por su precio asequible y por el hecho de poder ser
enviados por correo debido a su poca fragilidad.
H - Papel al carbón. Gelatina bicromatada
Positivo. Monocromo
Período de vigencia: entre 1860 y 1940
Patentado por: Alphonse- Louis Pointevin (1819-1892)
Soporte: papel
Proceso: Se extendía sobre el papel (denominado tissue) una emulsión compuesta por
gelatina, bicromato y pigmento –inicialmente negro de humo-, y en contacto con un
negativo se exponía a la luz del sol. Después de su exposición, se transfería la emulsión a
otro soporte también de papel mediante su prensado y su revelado con un baño
conjunto en agua caliente a partir del cual el papel (tissue) se desprendía de la emulsión
y la imagen era transportada al soporte definitivo. A partir de 1864, J. W. Swan obtuvo
un tipo de papel recubierto por una cara con una solución de gelatina pigmentada
(conocido como tissue al carbón), que comenzó a comercializar dos años después
preparado en tres colores: negro, sepia y marrón púrpura. A partir de este momento se
comercializaron distintos papeles al carbón directo: Artigue, Farinaud, Fresson,
Hóchheimer, etc.
Características para su reconocimiento: La imagen, a pesar de su superficie lisa, presenta
un ligero relieve (muy poco pronunciado cuando se trata de procedimientos al carbón
directo). Pueden ser de distinto color, atendiendo al que presentaba el tissue de carbón.
Puede observarse el craquelado de la gelatina en fotografías al carbón muy antiguas.
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Mediante lupa de 30x se pueden apreciar las fibras del papel en las zonas claras de la
imagen. Las imágenes son, en general, muy estables y sus problemas de conservación
afectan normalmente al papel. La complejidad del proceso provocaba que las copias al
carbón fueran de tres a cinco veces más caras que las obtenidas mediante otros
procedimientos. El carbón fue uno de los procedimientos adoptados por los fotógrafos
del movimiento pictoralista. En general, se las encuentra montadas en un soporte
secundario que responde al formato de carte de visite y portrait cabinet, aunque en
ocasiones presentan formatos variables. Esto se debe a que el soporte primario es un
papel muy delgado. Es posible encontrarlos también en objetos como foto cerámicas. Los
colores más frecuentes son negros, marrón oscuro o violáceos.
I - Goma bicromatada
Positivo. Monocromo
Período de vigencia: entre 1890 y 1930
Descubrimiento: se atribuye a Alphonse- Louis Pointevin (1819-1892), quien patentó el
procedimiento al carbón en 1855. Sin embardo los primeros usos fueron al año siguiente
por John Pouncy.
Soporte: papel
Proceso: Se extendía sobre el papel una emulsión formada por dicromato (amónico o
potásico), goma arábiga (obtenida a partir de la resina de una especie de acacia africana)
y pigmento coloreado. Una vez estaba seco, el papel se exponía a la luz del sol por
contacto bajo un negativo. En este momento la parte de goma arábiga que recibía más
luz se endurecía (se volvía insoluble) y retenía el pigmento, mientras que la goma
continuaba siendo soluble y, por tanto, sin retener el pigmento en las zonas no afectadas
por la luz. A continuación se sumergía el papel, con la emulsión boca abajo para su
lavado en una cubeta de agua. Las zonas oscuras del negativo (que habían recibido
menos exposición) se disolvían y el resultado era una imagen pigmentada en relieve.
Características para su reconocimiento: En general, la imagen presenta un cierto relieve,
una cierta rugosidad, y pueden ser de cualquier color según el pigmento que se haya
utilizado. Las partículas de pigmento son visibles y, mediante lupa de 30x se pueden
apreciar las fibras del papel en las zonas claras de la imagen. Esta técnica permitía
generar más detalles en la imagen a través de la aplicación de diferentes capas de la
emulsión. Las impresiones en goma bicromatada no se fabricaban comercialmente, por
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lo tanto no existía un formato estandarizado. Generalmente, se puede visualizar en los
bordes las pinceladas o marcas de lápiz con el que se aplicó la emulsión.
J - Gelatino bromuro
Negativo. Monocromo
Período de vigencia: entre 1878 hasta la actualidad
Descubierto por: Richard Leach Maddox (1816 - 1902)
Soporte:


Vidrio 1871 -c. 1975. Richard Leach Maddox. Actualmente, aún se utiliza en
fotografía astronómica.



Papel (rollo) 1886 - 1889. George Eastman (1854 - 1932)



Plástico (nitrato de celulosa en placa rígida) 1889. John Carbutt.



Plástico (rollo de nitrato de celulosa en formato superior a 100 mm) 1889- 1940.
George Eastman y Henry M. Reichenbach



Plástico (nitrato de celulosa en placa flexible) 1913- 1939. Eastman Kodak.



Plástico (diacetato de celulosa) 1923 - c. 1950



Plástico (triacetato de celulosa) 1948- hasta la actualidad



Plástico (poliéster) 1965 -hasta la actualidad

Proceso: Parte de una emulsión de bromuro de cadmio y de una solución a partes
iguales de gelatina yagua. Una vez sensibilizada esta emulsión con nitrato de plata se
extendía sobre el vidrio y se dejaba secar. El uso de este proceso hasta la actualidad se
debe, a las sucesivas mejoras en la emulsión, la aparición de las primeras máquinas para
extenderla uniformemente sobre el vidrio, el hecho de que los negativos una vez
producidos mantenían durante mucho tiempo sus propiedades fotográficas, la aparición
(1888) de la cámara “Kodak 100 vistas" con rollo de papel, el uso a partir de 1889 de los
soportes plásticos (a pesar de los problemas del nitrato de celulosa, inflamable, a la
venta hasta 1940) y del diacetato de celulosa y, finalmente, su revelado químico.
Características para su reconocimiento: Las placas secas de gelatina son las más
comunes. A diferencia de las de colodión húmedo (tonos marrones, cálidos) las de
gelatina son oscuras (negras) y la emulsión se halla extendida en la placa de forma
regular.
Los negativos de vidrio estandarizaron sus medidas a partir de 1891 con el Congreso
Internacional de Fotografía en Bruselas. Las transparencias generalmente, poseían un
mat de papel y un vidrio protector, ambos unidos con cinta
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Medidas estandarizadas de los negativos: 10,16 x 12,7cm; 12,7 x 17,78cm; 12,7 x
20,32cm; 20,32 x 30,48cm; 27,94 x 35,56cm


Common sizes: 4 x 5, 5 x 7, 5 x 8, 8 x 10, 10 x 12, 11 x 14



Quarter size plate—3¼ x 4¼ inches



Half plate (American), stereo plate, or cabinet plate—4¼ x 6½ inches



Half plate (English)—4¾ x 6½ inches



Whole plate—6½ x 8½ inches



Lantern Slide Standard Sizes:
o European—3 ¼ x 3 ¼ inches
o American—3 ¼ x 4 inches

Las placas de nitrato se identifican si en el borde llevan la palabra nitrate. Cuando la
palabra es safety nos encontramos ante una placa de acetato de celulosa. También puede
realizarse su identificación a partir de su densidad, de su conductibilidad eléctrica o de
sus muescas de fabricación, fácilmente observables en el borde del soporte.
K - Aristotipo al colodión
Positivo. Monocromo
Período de vigencia: entre 1880 y 1920
Patentado por: George Wharton Simpson (1825-1880), Paul Eduard Liesegang (18381896), Johann Baptist Obernetter (1840-1887)
Soporte: papel
Proceso: A partir de 1885, se introdujo al colodión una fina capa de barita (pigmento
blanco) que conseguía tapar las fibras del papel, permitía la adhesión de la emulsión de
colodión y aseguraba la comercialización, por primera vez, de papeles fotográficos con
tres capas (papel, barita y colodión -con cloruro y nitrato de plata-), ya sensibilizados. El
positivo se obtenía por ennegrecimiento directo (POP).
Características para su reconocimiento: La capa de barita impide observar mediante
microscopio las fibras del papel. La superficie era lisa y brillante, pero adquiría una
tonalidad mate cuando se viraba con platino y oro. En general se presentan montados en
soporte secundario, usualmente gris y es prácticamente imposible diferenciarlo del
Aristotipo a la gelatina o Gelatina POP (Se indica que la no reacción, -no hinchazón- de la
emulsión ante una gota de agua, presupone la existencia de un Aristotipo al colodión).
Medidas aproximadas: 22,86 x 17,78; 22,86 x 15,24; 20,32 x 15,24; 19,05 x 13,71
Medidas aproximadas: (in inches): 9 x 7, 9 x 6, 8 x 6, 7.5 x 5.4
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L - Cianotipo
Positivo. Monocromo
Período de vigencia: entre 1880 y 1939
Patentado por: John Herschel (1792-1871)
Soporte: papel
Proceso: es un proceso de ennegrecimiento directo, en el cual, el papel se sensibiliza
aplicándole con pincel una mezcla compuesta de citrato férrico amoniacal (verde) y
ferrocianuro de potasio. Una vez se haya secado el papel (en la oscuridad), se expone al
sol en contacto con el negativo (proceso de ennegrecimiento directo POP) y
posteriormente se lava con agua corriente para eliminar las sales que no han sido
reducidas.
Características para su reconocimiento: La cianotipia fue un proceso muy utilizado por
fotógrafos aficionados y por la industria para el copiado de planos, se caracteriza
principalmente por su color azul de Prusia. La emulsión sensible, en general se
encuentra aplicada directamente en el papel de soporte, no posee un soporte
secundario. La imagen se encuentra embebida en las fibras del papel (se percibe
mediante lupa a 30x). La existencia de ferrocianuro ferroso en la composición de la
imagen le confiere el característico color azul Prusia. Su aspecto es mate y en general se
mantienen bastante inalterables al paso del tiempo.
M - Papel al platino/ platinotipo
Positivo. Monocromo
Período de vigencia: en uso entre 1880 y 1930
Patentado por: William Willis (1841-1923), Alfred Clements
Soporte: papel
Proceso: El papel era sensibilizado con una solución compuesta por óxido férrico y
cloroplatino de sodio, luego se exponía por contacto bajo un negativo, por unos minutos
al sol. Los efectos de los rayos UV transforman el óxido férrico en sal ferrosa, que a su
vez descompone la sal de platino produciendo el platino metálico que forma la imagen.
Este proceso de transformación recibe el nombre de revelado, mientras que para fijar la
imagen (eliminación de las sales férricas no reducidas por la acción de la luz) se utiliza
una solución de ácido clorhídrico y a continuación se lava. En 1920, por el precio
elevado del platino fue reemplazado por el paladio, que producía copias similares con
tonos más cálidos.
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Características para su reconocimiento: La imagen resultante es de una gran calidad,
presenta un rango tonal y de medios tonos alto, y su coloración varía del blanco y negro
a los marrones cálidos. Una de las características más importantes del platinotipo es su
gran estabilidad, ya que el platino se mantiene inalterable con el paso de los años.
Medidas: entre 10 x 12,7 cm y 20,32 x 25,4; también pueden encontrarse algunas de
27,94 x 35,56 cm.
N - Gelatina POP
Aristitipo a la gelatina
Papel al citrato/ papel al gelatinocloruro de plata
Positivo. Monocromo
Período de vigencia: en uso entre 1882 y 1930
Descubierto por: William Abney (1844-1920)
Soporte: papel
Proceso: se basa en la sensibilidad a la luz del cloruro de plata, que se aplica sobre una
capa de gelatina en un papel con barita. Fue comercializado por los fabricantes alemanes
J. B. Obemetter y E. Liesegang. Comercializados también por la casa Lumiere, a partir de
1892, reciben el nombre de papeles Aristo, mientras que la empresa inglesa Ilford les da
las siglas POP (Printing-Out Paper), atendiendo a que en sus inicios la imagen se obtenía
por ennegrecimiento directo sin necesidad de revelado.
Características para su reconocimiento:
La tonalidad de las fotografías varían entre marrón rojizo y marrón violáceo, poseen una
capa brillante. La decoloración y desvanecimiento de la imagen es común con el paso del
tiempo. Son montadas generalmente en un papel secundario con formato de carte de
visite, Portrait Cabinet y otros formatos de tarjeta.
Ñ - Gelatina DOP
Papel al gelatinobromuro de plata
Positivo. Monocromo
Período de vigencia: En uso entre 1885 hasta la actualidad
Patentado por: Peter Mawdsley
Soporte: papel (a partir de 1968, papel RC)
Proceso: es el clásico proceso de revelado químico que todavía se utiliza en la fotografía
analógica. Las copias se procesan a través de un revelado químico en tres pasos:
revelador, detenedor y fijador. La imagen final se encuentra suspendida en una emulsión

Lorena V. Manzini / Integrantes JEHM | 75

de gelatina de plata. La estructura del papel es de tres capas: papel, barita y
clorobromuro o bromuro de plata mezclado con la gelatina. A partir de1968 se
comercializa el papel RC (Resin Coated), que presenta ambas caras recubiertas por una
capa de polietileno, en sustitución de la barita. En España se introduce a partir de 1972.
Características para su reconocimiento: La superficie puede ser brillante o mate. La
tonalidad suele ser neutra: blanco y negro, o blanco cálido. Las fibras del papel no son
visibles al microscopio. Los papeles resistentes al agua se realizaron a partir de 1960,
tienen una apariencia plástica por detrás, la misma a menudo es amarillenta debido al
deterioro del acetato.

Claves de lectura fotógrafos – autor
La clave de lectura de los fotógrafos es la que nos brinda datos sobre la biografía de la
fotografía y sus autores. Para poder efectuar la lectura de los elementos huellas que se
integran en esta clave es fundamental el conocimiento histórico de la biografía de los
fotógrafos y las características de su obra. Esta ha sido analizada por diversos autores
como Alexander (1996; 1997; 1998; 2015; 2016); González (2011); Penhos (2005);
Príamo (2002) y Fascio (2009), entre otros. La fotografía generalmente presenta una
marca o sello (en el reverso o al pié de la foto) que indica la procedencia de la misma, es
decir se especifica el estudio fotográfico donde fue tomada y por quién. No así la fecha de
captura. Del análisis de las 5000 fotografía de la fototeca se detectaron 100 fotógrafos.
De ellos se efectuó un estudio histórico de sus trayectorias que permitió definir un rango
temporal de actuación de los profesionales y los lugares donde tuvieron sus estudios. De
esta manera, el dato disponible de los nombres de los fotógrafos y los nombres de sus
estudios, se transformaron en elementos – huellas que hacen factible una datación
aproximada de la fotografía. A continuación, mostramos como ejemplo (Figura 4), el
sello del estudio fotográfico de Adolfo Alexander.

Figura 4: Reverso de una foto con formato carte de visite tomada por Adolfo Alexander en 1881. Fuente
JEHM - Junta de Estudios Históricos Mendoza. Fototeca Adolfo Alexander.
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El listado de fotógrafos detectados y seleccionados (Cuadro 1) y sus correspondientes
períodos y lugar de actuación son:
Fecha
ACTUACION
1836-1871
1846-1872

FOTÓGRAFO

1848-1864

Fermepin Hermanos (Alfonso Fermepin)
Tomas Colon, Helsby y Cía (Thomas Columbus
Helsby y su Hermano William Helsby)
Terry y C. “Calle Florida N°80”

1849-1891
1850-1896
1850-1896

Aldanondo Fotófrafo
Antonio Pozzo
Desiderio Aguiar

1851-1881

Adolfo Alexander
1822-1881
M. Fernando y Anaís Napoleón
Artigue, Federico
Meeks y Kesley
Loudet, Bartolomé
E. Garreaud (Pedro Emilio Garreaud 18351875), E. Garreaud Cía
L. Canton
L. Canton Fotografía y Pintura
Emilio Lahore, Fotografía Artística
P. Tappa
Myhos
José M. Ochoteco – J.M.O, “Fotografía y pintura
J.M.O.”
Paganelli, José
J.A. Ovalle
Salón de Fotografía Pedro Ferre
(Monxon) Monzon, Javier
Activo 1861-1870
Christiano Junior, “Christiano Junior e Hijo”,
“Gran establecimiento Christiano Junior.
Fotografía y Pintura”, “Viaje artístico. Christiano
Junior”
Courret Hermanos
Establecimiento fotográfico San Juan de Dios
(de Miguel Guillermo Cunich)
F. N. Pitré
Alfeld, George Heinrich
Emilio Bertín
Valenzuela, Fermín
Ramón S. Navarro
José Virginio Freitas Henríques “Fotografía de
la Infancia”
Carolina B. de Poirier
Bizioli, César , “Bizioli Hermanos”

1851-1968
1854-1871
1854-1866
1855-1887
1855c.1875
1855
1856-1871
1856-1907
1859-1866
1860-1870
1860-1879
1860-1870
1860
1861-1870
1862-1883

1863-1935
1864-1870
1864
1865-1882
1866-c1914
1868-1903
1869-1896
1870-1928
1870
1871-1900
1871

Francisco Luis Rayo (activo 1871) F.L.Rayo, Jian
L. Rayo y Ca

LUGAR
DEL ESTUDIO FOTOGRÁFICO
Buenos Aires
Montevideo,
Buenos
Aires,
Valparaíso, Santiago
Lima, Perú, Valparaíso, Chile,
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Estados Unidos, San Juan,
Mendoza, Buenos Aires
Valparaíso, Copiapó, San Juan,
Mendoza, Buenos Aires
Barcelona
Buenos Aires, Burdeos, Francia
Buenos Aires
Buenos Aires
Copiapó – Santiago de Chile
Buenos Aires
Buenos Aires, Montevideo
Santa Fe, Rafaela
Santiago de Chile
Tucumán, Córdoba, Paraná
Santiago de Chile

Maceió (Alagoa), Brasil, Río de
Jainero,
Brasil,
Uruguay,
Mercedes
Buenos Aires, Mendoza, Tucumán
Lima, Perú
Valparaíso
Rosario
Rosario
Mendoza
Salta
Buenos Aires, Mar del Plata
Valparaíso, Chile
Buenos Aires, La Plata, Buenos
Aires
Chile
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1872-1960
1872
1873-1890
1878-1931
1880
1880-1848
1880-1888
1884
1905
1937
1937
1920

Witcomb, Alejandro S, Witcomb & Marckern,
Witcomb & Freitas, Witcomb y Ciamaneja,
Witcomb y Cia
Bernardo Calandra
Capitanio
Fotógrafo
(Egidio
Capitanio,
Bérgamo, Italia)
Lutz y Schulz
Benito P. Cerrutti
“Gabinete Fotográfico
Benito…”
Augusto Streich
Díaz y Spencer
Ansaldi, Juan Bautista
Foto Boragina
Foto Calile “Panograf” de Juan Calile
Foto Villalon – Corresponsal de Caras y Caretas
Peñaranda

Uruguay, Mercedes,
Buenos Aires

Rosario,

Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Mendoza
Mendoza
Santiago - Valparaíso
Buenos Aires
Mendoza
Mendoza
Mendoza
Mendoza

Cuadro 1: Listado de fotógrafos su periodo de actividad y lugar del estudio fotográfico –
Fuente Elaborado por Fabiana Pereira del equipo de trabajo de la Fototeca Adolfo Alexander JEHM.

Claves de lectura vestimenta
La clave de lectura de la vestimenta se focaliza en las características de los vestidos,
trajes y accesorios (en especial sombreros), como producto de la moda en el período de
tiempo estudiado desde mediados del siglo XIX hasta mediados del XX. Sobre la historia
de la moda existen numerosos trabajos de ellos destacamos Riello (2016); Boucher
(2009); Saulqui (2006) y Cosgrave (2005), entre otros. Las características de los
vestidos, trajes y accesorios y sus cambios en el tiempo, nos permite acercarnos con un
poco más de precisión a la fecha de captura hipotética de la fotografía, ya que año tras
año la vestimenta va variando. No obstante, es importante tener en cuenta ante la
datación fotográfica, que la vestimenta utilizada no necesariamente podía ser nueva o de
la época exacta de la fecha de la toma de captura, pero en general existe la tendencia que
las personas para la fotografía buscaban sus mejores atavíos ya que era una manera de
presentarse a la sociedad y como querían ser recordados, por lo que su análisis, en
general, es válido y nos permite una mirada más ajustada de la fecha probable de la
toma de la fotografía. Además, como el caso anterior, para poder llegar a definir una
datación de la fecha de captura en relación a la vestimenta, fue necesario efectuar un
estudio histórico confrontando los datos obtenidos de las fuentes primarias consultadas
como revistas y diarios del rango de tiempo estudiado con las fuentes secundarias que
han analizado la historia de la vestimenta y las 5000 fotos del cuerpo documental de la
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fototeca11. A continuación, mostramos un ejemplo gráfico (Figura 5) de triangulación de
fuentes documentales que nos permitió efectuar el análisis necesario para que las
huellas vestidos-trajes y accesorios observados en las fotografías nos brinden el dato
aproximado de la datación fotográfica. La fotos corresponden: la de la izquierda a una
foto carte de visite del archivo de la fototeca A. Alexander de la JEHM y a la derecha una
foto de la revista “Elegancias” de 1911. La foto de abajo es una serie ilustrada temporal
de los modelos de vestidos de la historia contemporánea femenina de la moda. Del
análisis confrontando los tres documentos, se determina que las características del
vestido y el sombrero de la foto de la JEHM hacen referencia a la moda de la década de
1910 y podría ser de la primera mitad de la década.

Figura 5: Foto Fuente JEHM - Junta de Estudios Históricos Mendoza.
Fototeca Adolfo Alexander y Revista Elegancias 1911 y abajo línea evolutiva gráfica de la vestimenta siglo
XX en https://www.esme.es/course/historia-moda-contemporanea/
Las fuentes primarias consultadas son: Revistas provinciales: La Semana; Quincena Social; Sabatinas.
Revistas Nacionales: Elegancias; El Hogar. Diarios Locales: Los Andes y La libertad. Álbumes de 1910; 11;
24; 27; 39 y 40; entre otros.
11
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Claves de lectura arquitectura, urbanismo y paisaje
La clave de lectura de la arquitectura el urbanismo y el paisaje, focaliza su lectura en los
elementos-huellas materiales como las construcciones y los elementos urbanos que en
su conjunto vinculados a las características geográficas que integran el paisaje. Los
elementos- huellas que se destacan en las fotos que nos permiten efectuar una datación
son los edificios cuyos estilos arquitectónicos condensan las técnicas constructivas con
los aspectos artísticos y culturales de cada época. Si bien existe una vasta bibliografía
sobre la evolución histórica arquitectónica y urbana,

entre los autores que han

investigado la arquitectura y urbanismo nacional y provincial destacamos a Cirvini
(2009), Ponte (2008) y Raffa (2010 y 2016), entre otros,

para poder efectuar el

correspondiente análisis nos basamos en la propuesta teórica sobre estilos
arquitectónicos elaborada en el marco del proyecto Bienes Culturales y Desarrollo local
PICT 13 – 14022 y Rutas y bienes culturales PICT 0484 desarrollados y ya finalizados en
el INCIHUSA CONICET dirigidos por la Dra. Cirvini12. De acuerdo a las características
materiales que se pueden observar en las fotografías, las edificaciones se pueden
analizar en el tiempo y clasificar en dos grandes grupos. El Grupo 1 corresponde a la
arquitectura vernácula también conocida como tradicional o criolla que abarca el
período de tiempo entre fines del siglo XVIII y mediados del XX y el Grupo 2 es el que
integra la arquitectura profesional cuyo marco temporal es desde 1861 hasta 1950. El
grupo 1 se lo puede subdividir en tres subgrupos a saber:
GRUPO 1: ARQUITECTURA VERNÁCULA tradicional o criolla. (Período: Entre fines del
S.XVIII y mediados del XX)
A- POSCOLONIAL (1820/1850): Arquitectura de tierra, fachadas y plantas no
moduladas, ausencia de ornamentación, uso indiferenciado de los espacios, techos
cupulares o inclinados, aberturas pequeñas, baja altura.
B- SIGLO XIX (1850/1900): Arquitectura de tierra, fachadas y plantas que tienden a
modulación o simetrías, ausencia o escasa ornamentación, continúa el uso
indiferenciado de los espacios, techos inclinados, aberturas pequeñas, galerías de
madera, baja altura.

Los proyectos de investigación se denominaron: “Bienes Culturales y Desarrollo Local – PICT 13 –
14022” y “RUTAS, ITINERARIOS Y BIENES CULTURALES – PICT 2008 N° 0484”. Ambos dirigidos la Dra.
Silvia Cirvini y efectuados en el INCIHUSA – CONICET, en el CCT – CONICET Mendoza Argentina. Ambos
proyectos se encuentran finalizados.
12
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C- SIGLO XX (1900/1950): Arquitectura de tierra con mixtura de nuevos materiales,
resto ídem Siglo XIX.
En cambio el grupo 2 se lo puede subdividir en los siguientes estilos:
GRUPO 2: ARQUITECTURA PROFESIONAL (Período: 1861 – 1950)
D- NEOCLÁSICO TARDÍO (1861/1910): Neorrenacimiento Italiano o la llamada corriente
italianizante.
E- ACADEMICISMO FRANCÉS (1880/1930): Clasicismo francés y academicismo beaux
arts.
F- ECLECTICISMO (1880/1930): Variantes eclécticas del Academicismo o del
Modernismo.
G- HISTORICISMO (1880/1930): Neogótico, Tudor, Isabelino, Neogriego, etc.
H- PINTORESQUISMO (1900/1955): Variantes regionales de Europa o exóticas: vasco,
inglés, normando, etc. Versiones populares y cultas.
J- MODERNISMO (1900/1920): Catalán, Floreale, Francés, otros. Versiones cultas y
populares.
K- ART DECÓ (1925/1950): Transición entre el Modernismo y la Arq. Moderna.
Geometrizante.
L-

NEOCADEMICISMO

(1940/1955):

Arquitectura

de

composición

académica

desarrollada en los años '40 y '50.
M- RACIONALISMO (1930-1955): Funcionalismo, Racionalismo Alemán, Yatch Style,
Organicismo.
A continuación, mostramos dos líneas de tiempo gráficas (Figura 6 y 7) que nos
permiten reconocer visualmente los estilos de las edificaciones. La primera se focaliza
en edificios emblemáticos como guía de reconocimiento, identificación y lectura:
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Figura 6: Línea de tiempo de las características arquitectónicas - Fuente: Elaborado por Laura Antonella
Pezzola y Águeda Fernández Astorga del equipo de trabajo de la Fototeca Adolfo Alexander JEHM.

La segunda línea de tiempo se focaliza en los estilos de las viviendas que se pueden
observar en los documentos fotográficos como guías de lectura a saber:

Figura 6: Línea de tiempo de las características arquitectónicas estilos de las viviendas –
Fuente: Elaborado por Lorena Manzini Laura Antonella Pezzola y Águeda Fernández Astorga
del equipo de trabajo de la Fototeca Adolfo Alexander JEHM.
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Si confrontamos los datos mencionados sobre el estilo y la fecha que nos indican las
líneas de tiempo con la foto panorámica que observamos a continuación (Figura 8),
detectamos edificios que poseen en general estilo neoclásico tardío y arquitectura
vernácula siglo XX, como también se observan una trama urbana propia de una ciudad
moderna que dispone de calles y veredas anchas, cableados de luz eléctrica y árboles
plantados hace pocos años de baja altura en sus calles. Estas características nos guían a
inferir que la foto es de principio del siglo XX, y la foto efectivamente es 1904.

Figura 8: Foto Fuente JEHM - Junta de Estudios Históricos Mendoza. Fototeca Adolfo Alexander.

En cambio, la foto siguiente (Figura 9) presenta una vivienda con un estilo también
neoclásico tardío pudiendo corresponder la datación de la foto (basándonos en el estilo
del edificio) al período temporal 1861 – 1910, pero es un equívoco, ya que la foto fue
tomada en el año 2010, los indicadores de la prueba de ello, es la materialidad del
proceso fotográfico que corresponde a una foto digital y los edificios que se encuentran
al fondo poseen características arquitectónicas propias de la segunda mitad del siglo XX
y principio XXI. Si bien los elementos edificados son huellas en la fotografía para la
datación, no son suficientes para datar la fecha de captura de la foto, pero sí, nos
permiten comprender en una lectura general el macro periodo temporal del marco
contextual en el momento que fue sacada la foto y nos brinda la información
complementaria de la historia arquitectónica, urbana y paisajística del lugar de dicho
momento.

Figura 9: Foto frente Antigua Casa Civit - 2010. Fuente: Archivo fotográfico del grupo de trabajo
“Historia y conservación Patrimonial” INCIHUSA CONICET.
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Conclusión: acerca del método de aplicación de las claves de lectura
para definir una aproximación de la fecha de captura de la fotografía.
Ejemplos de aplicación y validación de la metodología propuesta
Para poder aplicar las claves de lectura se diseñaron dos herramientas de lectura que
permiten su ágil aplicación: A) La línea de tiempo fotográfica (Una por cada clave de
lectura) y B) El cuadernillo de lectura de la clave.
La línea de tiempo fotográfica de las caves de lectura es un conjunto de series gráficas de
las características que manifiestan las fotografías en cada clave en los diferentes
períodos de tiempo. El objetivo de la misma, es que la persona pueda reconocer
visualmente por semejanza, entre la foto que pretende datar con el ejemplo que se
presenta en la línea grafica de tiempo por cada clave. De esta manera se vincula las
características

observadas

con

los

correspondientes

rangos

temporales,

aproximándonos, de esta manera, a la datación hipotética de la fecha de captura de la
fotografía. Una vez reconocida visualmente, en la línea de tiempo fotográfica, la
característica de la foto con el período aproximado de fecha de captura, se amplía esta
información con la del cuadernillo de lectura. Este cuadernillo explica en mayor
profundidad qué observar y complementa con la información histórica que brinda cada
elemento huella que presenta la fotografía en cada período.
Como ya mencionamos las claves brindan información que nos permiten construir una
hipotética fecha de captura. Para ello, se puede efectuar la lectura clave por clave de
manera gradual, es decir, efectuando la lectura desde la clave de la materialidad hasta la
arquitectónica. Esta particularidad nos permite enfrentar el problema de falta de
datación de lo general a lo particular y se adapta a las particularidades y temas que
posean cada foto. El diseño de las claves de lectura está preparado para que sea aplicado
obteniendo la lectura gradual de todas las claves para llegar a la datación, como también
si la foto no lo permite por su temática de puede llegar a una datación más general y
menos precisa aplicando solo una clave.
A continuación efectuaremos dos ejemplos de aplicación de la metodología de datación
propuesta. El primero, sobre una fotografía (Figura 10) que conocemos afirmativamente
la datación a modo de ejemplo de la validez de la metodología propuesta. En el segundo
caso, efectuamos la aplicación del método en una foto (Figura 11) que, no, posee
datación a saber:


1er caso de aplicación:
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Figura 10: Foto Fuente JEHM - Junta de Estudios Históricos Mendoza. Fototeca Adolfo Alexander

Aplicamos las claves de lectura en la (figura 10) y se observa:
A – Clave de lectura de la materialidad: Efectuando la comparación visual con los
ejemplos de fotos presentados anteriormente, se detecta que coincide con el proceso
fotográfico de Copia a la albumina cuyo período de vigencia es desde 1850 hasta 1900, lo
que nos posiciona temporalmente en la segunda mitad del siglo XIX. Este dato se
confirma al leer las características, ya expuestas anteriormente, sobre este tipo de
procedimiento las medidas corresponden a un formato Carte de Visite con soporte
primario de papel fino pegado en un soporte secundario de cartón de mediana dureza,
cuyo período de vigencia fue desde 1860 hasta 1900. La imagen es de cuerpo entero, no
presenta ornamentación de ningún tipo la fotografía, la marca del fotógrafo en el reverso
no está, lo que nos ubica en un período temprano de la vigencia de este formato.
B - No se puede aplicar la segunda clave sobre los fotógrafos ya que no se observa el dato
en el reverso.
C –Clave de lectura vestimenta: si confrontamos visualmente el vestido de la mujer con
la línea de tiempo gráfica (Figura 11) de la vestimenta del siglo XIX que observamos a
continuación, se observa la semejanza simplificada con el modelo de la década de 1860.
D - No corresponde aplicar la cuarta clave sobre arquitectura, urbanismo y paisaje ya
que es una foto de retrato.
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Figura 11: Foto evolución de la moda siglo XIX. Fuente:
http://traslospasosdebeaubrummell.blogspot.com.ar/2017/04/recreacion-de-la-evolucion-de-lamoda.html

En conclusión, sostenemos que la foto analizada posee una fecha de captura aproximada
CORRESPONDIENTE A LA DÉCADA DE 1860. Confrontamos la fecha de captura
hipotética con la fecha histórica escrita en el reverso de la fotografía que observamos a
continuación y es de 1864, lo que demuestra la validez de la metodología propuesta y la
fecha aproximada resultante.

Figura 12: Foto Fuente JEHM - Junta de Estudios Históricos Mendoza. Fototeca Adolfo Alexander.



2do caso de aplicación:

Figura 13: Foto Fuente JEHM - Junta de Estudios Históricos Mendoza. Fototeca Adolfo Alexander.
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Aplicamos las claves de lectura en la (figura 13) y se observa:
A – Clave de lectura de la materialidad: Efectuando la comparación visual con los
ejemplos de fotos presentados anteriormente, se detecta que coincide con el proceso
fotográfico de Copia a la albumina cuyo período de vigencia es desde 1850 hasta 1900 y
por las medidas corresponden a un formato Carte de Visite con soporte primario de
papel fino pegado en un soporte secundario de cartón de mediana dureza, cuyo período
de vigencia fue desde 1860 hasta 1900, como el caso anterior. La imagen es de cuerpo
entero, presenta un recuadro simple y rojo en el frente de la fotografía, en el reverso la
marca del fotógrafo es simple, lo que nos ubica en un período temprano - medio de la
vigencia de este formato.
Luego aplicamos la segunda clave sobre los fotógrafos y se observa:
B – Clave de lectura Fotógrafos: En el reverso de la foto se observa el escudo del lugar de
fotografía y en el listado lo reconocemos como el estudio fotográfico de J.M.O. José M.
Ochoteco cuyo periodo de actividad fue desde 1860 hasta 1870.
Aplicamos la tercera clave destinada a la vestimenta:
C –Clave de lectura vestimenta: si confrontamos visualmente el vestido de la mujer con
la línea de tiempo gráfica de la vestimenta del siglo XIX que presentamos en el caso
anterior se observa la semejanza con el modelo de 1870.
D – Como el caso anterior no se puede aplicar la cuarta clave sobre arquitectura
urbanismo y paisaje ya que es una foto de retrato.
En conclusión sostenemos que la foto analizada en el segundo caso, posee una fecha de
captura hipotética aproximada CORRESPONDIENTE A LA DÉCADA DE 1870.
Finalmente, sostenemos que con la aplicación de esta metodología integrada por claves
de lectura en fotos documentales correspondientes al período (1850 – 1950), se
contribuye en la resolución de la falta de datación de las fotografías históricas,
colaborando con las tareas de investigación históricas y con las labores de puesta en
valor, catalogación y sistematización en archivos documentales y fototecas.
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A casa de Jorge Amado:
Mediação fotográfica revela o lugar da intimidade
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alziratude@gmail.com

Resumo
A proposição desse estudo é pesquisar o fenômeno fotográfico em sua historicidade e
complexidade epistemológica, como documento, representação e fonte de memória,
através da análise e leitura dos registros fotográficos de objetos que compõem a casa do
escritor Jorge Amado, contidos no livro Rua Alagoinhas 33, Rio Vermelho. Como recorte,
foi designado a sala de visitas e os registros fotográficos dos objetos cujas autorias foram
identificadas. Enquadra-se na tipologia dos estudos exploratórios e descritivos. Adota a
pesquisa bibliográfica e documental e como instrumento de coleta de dados aplica uma
entrevista com o fotógrafo, a qual se juntou a observação direta. Apropria-se do método
heurístico, caracterizado como intuitivo e experimental e através de um processo de
desmontagem e remontagem, da identificação, numeração e resumo temático de cada
figura/objeto, busca demonstrar que os registros fotográficos dos objetos, como
representação, favoreceram que fosse dada visibilidade à construção da rede
sóciocultural tecida pelo escritor. Para tanto foram criados grupos temáticos das figuras
/objetos analisados, agrupados por semelhanças, identidades e incidências autorais.
Como resultado, o estudo demonstra que o processo de entrelaçamento entre documento,
imagem, memória, informação e cultura aponta para a potencialidade da fotografia como
mediadora cultural, abrindo novas possibilidades de estudo sobrea representação da
informação, no âmbito das Ciências Sociais.
Palavras-chave
Fotografia como documento. Objetos – Representação. Mediação cultural. Jorge Amado.
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Abstract
The purpose of this study is to investigate the photographic phenomenon in its historicity
and epistemological complexity, as document, representation and source of memory,
through the analysis and reading of the photographic records of objects that compose the
house of the writer Jorge Amado, contained in the book Rua Alagoinhas 33, Red River. As
a cutout, it was designated the living room and photographic records of the objects whose
authorship was identified. It is based on the typology of the exploratory and descriptive
studies, adopts the bibliographical and documentary research and as an instrument of
data collection applies an interview with the photographer, which was joined the direct
observation. It adopts the heuristic method, characterized as intuitive and experimental
and through a process of disassembly and reassembly, of the identification, numbering
and thematic summary of each figure / object. It tries to demonstrate that the
photographic records of the objects, like representation, favored that it given the visibility
intended to the construction of the socio-cultural network woven by the writer. For that
purpose, thematic groups of the analyzed figures / objects created, grouped by
similarities, identities and authorial incidences. As a result, the study shows that the
process of interlacing between document, image, memory, information and culture points
to the potential of photography as a cultural mediator, opening new possibilities for the
study of information representation in the social sciences.
Keywords
Photography as document. Photography. Representation. Photographic Mediation.
Objects. Representation

Introdução
Para compreender a imagem fotográfica como representação e documento faz-se
necessário refletir sobre os fatores sócioculturais, ideológicos e históricos que vêm
determinando os seus conceitos. As imagens fotográficas, em homologia com a história,
estão diretamente relacionadas ao universo das ideias e das mentalidades que permeiam
sua produção e trajetória.
Partindo da premissa que toda imagem é uma cena que foi recriada ou reproduzida, uma
aparência ou conjunto de aparências destacada do lugar e do tempo em que fez sua
primeira aparição, ela incorpora uma forma de ver que é feita, a princípio, para evocar
algo não presente. No entanto, na perspectiva de Berger (1999, p.2), aos poucos foi se
tornando “[...] evidente que uma imagem pode ultrapassar em duração, aquilo que
representa ao mostrar como uma coisa ou alguém havia antes se parecido, e assim por
implicação, como o assunto fora antes visto por ou adquirido anteriormente por outras
pessoas.”
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Por meio de filtros do presente, as imagens são lidas e a posteriori, a elas são agregados
novos valores e significados que vão construindo e reconstruindo versões em
temporalidades distintas, acabando por alterar, muitas vezes, o curso da história. Como
diz Gombrich (1986, p.135), “[...], a significação de uma imagem permanece grandemente
tributária da experiência e do saber da pessoa que a contempla.” Cada sujeito imprime à
imagem formas de representação e leitura resultantes da cultura no qual está inserido e
de acordo com a sua visão pessoal de mundo. Como atentam Bourdieu e colaboradores
(2003, p. 24, tradução nossa): “[...] a mais simples fotografia exprime, além das intenções
explicitas daquele que a fez, o sistema dos esquemas de percepção, de pensamento e de
apreciação comum a todo um grupo.”
Quando à reflexão se sobre a representação, esta implica uma coisa esteja no lugar da
outra, tanto é que Gil (2000, p. 12), na Enciclopédia Einaudi, considera que:
Em todas as formas de representação uma coisa se encontra no lugar de
outra, representar significa ser o outro dum outro que a representação,
num mesmo movimento, convoca e revoca. Reteremos essa significação
como uma determinação mínima. O representante é um duplo do
representado. E é por aí que a representação se designa como formando
o cerne do pensamento.

Tais conceitos fundamentaram o estudo e análise dos registros fotográficos dos objetos
da casa do escritor Jorge Amado, nos quais busca-se identificar as marcas das relações
sócioculturais arregimentadas pelo escritor através do tempo, ao levantar e tentar
responder a seguinte questão: Através da representação dos registros fotográficos dos
objetos da casa do escritor Jorge Amado, que compõem o livro Rua Alagoinhas 33, Rio
Vermelho, e em especial da sala de visita, podemos identificar as relações sócioculturais
que foram tecidas pelo escritor? Os registros fotográficos dos objetos podem ser
considerado potencialmente como mediadores?
Para que uma resposta fosse dada e para entender-se as imagens, apesar da sua
materialidade e visualidade, os efeitos que produz nos sujeitos e no mundo não podem
ser tratados de forma teórica ou mesmo abstrata. É preciso que sejamos auxiliados por
um contexto empírico no qual possamos observar as escolhas, as percepções, seu impacto.
Nesse estudo fomos auxiliados por um contexto empírico no qual podemos observar as
suas escolhas, as percepções, seu impacto. Vale reportarmo-nos ao objeto da pesquisa, às
imagens fotográficas registradas no livro Rua Alagoinhas 33, Rio Vermelho. (RUA..., 1999)
que se constituem em uma representação dos espaços e objetos da casa do escritor Jorge
Amado, uma realidade ausente que nos é dada “por delegação”, capturada pelo olhar de
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um sujeito que sobre essa realidade se posiciona e a enquadra, o fotógrafo, e que agora é
vista, observada e analisada por nós.
É uma realidade representada e mediada, cuja leitura não se exaure nas interpretações e
reinterpretações, pois está à mercê da produção de sentido de quem as olha ou as lê “[…]
resultante de um conjunto de regras sociais com vistas a gerir a relação entre a
representação e o real de modo satisfatório para a sociedade que formula essas regras.”
(AUMONT,1993, p. 105). Como uma técnica, a fotografia está à mercê das convenções,
interpretações e análises ao colocar-se a serviço do grupo social que dela se apropria.
Partindo desses pressupostos, a imagem é tida como a representação de uma realidade
cultural, através da qual o indivíduo ou o grupo que a elabora revela e traduz o espaço
cultural e ideológico no qual está inserido, podendo ser, a sua representação, considerada
como “sintoma” de uma época e das ideias dos homens de outros tempos. A reconstituição
das ideias e dos sentidos conferidos ao mundo manifestam-se em palavras, discursos,
imagens, coisas e práticas, premissa que também nos leva a reconhecer que por meio de
imagens representativas de determinada cultura, podemos perceber a noção de mundo,
bem como os mecanismos sociais que acabam por determinar os padrões de percepção e
a identificar as relações socioculturais estabelecidas pelos sujeitos.
Fica evidente que não podemos abordar questões sobre a imagem e sua representação,
na contemporaneidade, sem levar em conta a sua singularidade, sem transpor a fronteira
entre a percepção visual e a percepção cognitiva, sem dela nos aproximarmos através de
mecanismos de compreensão de sua produção de sentido. Fica configurado que uma
imagem fotográfica não é jamais a re-produção de uma representação anterior, que a
mesma é sempre a proposta de uma representação futura que abre a possibilidade de
interpretações e leituras diversas por uma diversidade de receptores. Princípios esses
que nortearam os procedimentos metodológicos adotados nesse estudo.

Na sala de visitas e como procedemos
Averiguar e demonstrar através da análise e leitura dos registros fotográficos de objetos
que compõem uma casa, basicamente da sala de visitas, como os mesmos podem se
constituir numa fonte de informações sobre o capital social e cultural de um sujeito, no
nosso caso, do escritor Jorge Amado, configurou-se como o objetivo geral desse estudo.
Para um melhor entendimento sobre os usos sociais da técnica fotográfica, a perspectiva
de Bourdieu e colaboradores (2003) e Bourdieu (2008) contida nas obras Un art moyen:
essais sur les usages socieaux de la photographie e A distinção: crítica social do julgamento,
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nos fez entendê-los, bem como a predisposição ao gosto pela arte como um marcador
social e seus diferentes modos de aquisição.
O método heurístico foi o escolhido por consideramos adequado para a análise do objeto
investigado, por caracterizar-se como intuitivo e experimental e por utilizar-se da
criatividade, da intuição, da percepção e erudição na análise do objeto, as imagens
fotográficas dos objetos das sala de visitas do escritor, registrados no livro Rua Alagoinhas
33, Rio Vermelho (RUA..., 1999). Adotamos a pesquisa bibliográfica e documental como
procedimentos que, pela singularidade e caráter multidisciplinar, abarcou literaturas
nacionais e estrangeiras oriundas das áreas da Antropologia, da História, da Sociologia,
da Filosofia, da Ciência da Informação e afins. A pesquisa documental constituiu-se da
escolha da foto da sala, da identificação de cada figura/objeto, resultando na elaboração
de uma ficha técnica com categorias identificadoras: autoria, data, local e tipologia na qual
foi acrescentada um resumo temático contendo informações que enriqueceram o estudo.
Sistematizadas, essas fichas técnicas perfizeram um total de 52 (cinquenta e duas), mas
apenas 32 (trinta e duas) delas foram analisadas por trazerem as assinaturas de seus
autores/artistas, artesãos.
Para uma melhor compreensão do método, sua abordagem e finalidade, apresentamos
uma visão de conjunto metodológico percorrido para a aplicação da tríplice operação
heurística.
MÉTODO
Pesquisa bibliográfica e
documental

Definição do recorte da pesquisa

ABORDAGEM E FINALIDADE
Para o estudo e sistematização do quadro
teórico conceitual que fundamenta a pesquisa,
através de um corpus de literatura nacional e
internacional.
32 fotografias de obras de arte e mobiliário da
sala de visitas.

Técnicas de coleta e análise de
dados

Entrevista não estruturada com o fotógrafo e a
observação direta dos objetos.

Análise, leitura e decifração visual
das fotografias do livro.

Perspectiva de Pierre Bourdieu e
colaboradores
(2003), Bourdieu (2008) e Etienne Samain
(2012a).
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Leitura, análise e decifração visual
da Sala de Visitas da casa da Rua
Alagoinhas, 33. (APÊNDICE B)

Registro sistematizado dos objetos.

Aplicação do método heurístico
usado por Etienne Samain (2012a)
(desmontagem e remontagem)
através da leitura, categorização e
análise das fotografias.

Para a compreensão das figuras/objetos,
buscar correspondências e homologias entre
elas. Desmontando um discurso visual e
montando um discurso verbal. Tecendo uma
nova história.

Quadro 1 – Síntese Metodológica
Tríplice operação heurística e suas etapas
A proposta metodológica para a leitura, categorização e análise das fotografias foi
inspirada na desmontagem e remontagem de uma prancha do Atlas Mnemosyne, da
Biblioteca Mnemosyne de Aby Warburb, a Prancha 79. No Atlas, na qual e na perspectiva
de Samain (2012), cada símbolo funciona como um arquivo de memória coletiva posto
numa relação com todos os outros, formando grandes constelações que cruzam conceitos
espaciais e temporais da história. Sobre esta obra, Didi-Huberman (2013, p. 383) afirma
que “[...] Antes de mais nada Mnemosyne é uma disposição fotográfica [que] forma um
quadro sobretudo no sentido combinatório - uma “serie de séries”, pois cria conjuntos de
imagens, os quais em seguida relaciona entre si.”
A escolha metodológica foi motivada também pela aproximação dos conceitos
waburguianos sobre a imagem fotográfica, enquanto documento, a sua potencialidade em
mediar a informação, bem como a possibilidade de ser resinificada a cada leitura e
interpretação, em tempos e espaços diferenciados. Considerada como um sistema
complexo de imagens, a prancha 79 foi desmontada e remontada pelos editores da obra e
usada como objeto de estudo por Etienne Samain (2012), cujo modelo adotado aqui
apresentamos. A sua tríplice operação:
1 Identificação consiste em nomear a temática central de cada figura/objeto
representada nos registros fotográfico, através da análise e decifração de dados tais
como: tipo, autoria (artista/artesão); local, data, dados técnicos;
2 Numeração e ordenação das figuras/objetos que consistem na interpretação, por
meio de uma possível ordem numérica, de um sistema de numeração das figuras
que obedece aos parâmetros: agrupamento por temática, vizinhanças, associações,
parentescos, aproximações, às vezes, pelas diferenças;
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3 Resumo temático consta de palavras-chave representativas da sala como um todo.
A definição e composição das temáticas é a etapa que caminho para a remontagem
da sala de visitas.
Na etapa da desmontagem, constitutiva da identificação, numeração e análise dos
resumos temáticos de cada figura/objeto representado, foram aflorando as palavraschaves que vieram a compor as temáticas adotadas, assim representadas: Objetos
diversos. Figuras da cultura baiana e brasileira. Animais. Candomblé. Flores e
frutos. Marinha.
Catolicismo. Mobiliário, composição articulada pelas afinidades, semelhanças e
analogias.
NUMERAÇÃO
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4.1
4.2
4.3
4.4

IDENTIFICAÇÃO
ARTISTA
TEMÁTICA 1: OBJETOS DIVERSOS
Bacia e gomil
José Franco
A Dormideira
Vasco Prado
Estatueta miniatura de Jorge Amado
Zé Andrade
Guerreiro
Stockinger
Homem com livros, manto e chapéu
José Franco
Jarro em forma de ânfora
José Franco
TEMÁ TICA 2: FIGURAS DA CULTURA BAIANA E B RASILEIRA
Baiana
Caribé
Cangaceiros
Caribé
Paisagem com moça na janela
Di Cavalcanti
Sobrados
Willis
TEMÁTICA 3: ANIMAIS
Cabra
José Franco
Coruja
Picasso
Gato 1
Aldemir Martins
Gato 2
Aldemir Martins
Porco
José Franco
Sapo
Ignacio Ojeda
Tête de chevre de profil
Picasso
TEMÁTICA 4: CANDOMBLÉ
Candomblé
Dejanira
Iemanjá
Mario Cravo
Oxossi
Tatti Moreno
Sereia vestida de noiva
Carlos Bastos
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5.1
5.2
5.3
5.4
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
8.1

TEMÁTICA 5: CATOLICISTMO
Castiçal
Menino Jesus na manjedoura
Santa Bárbara
São Francisco
TEMÁTICA 6: FLORES E FRUTOS
Flores e Capitães de Areia
Flores na tampa do Baú
A Jaca
Vaso com motivos florais
TEMÁTICA 7: MARINHA
Marinha
Saveiros
TEMÁTICA 8: MOBILIÁRIO
Mobiliário
Quadro 2 - Temáticas – Composição

José Franco
José Franco
Osmundo
Volpi
Pancetti
Floriano Teixeira
Aldemir Martins
Brennand
Jenner Augusto
Calasans Neto
Lev Smarceviski

A composição das temáticas abriu caminho para a remontagem da sala de visitas da casa
da Rua Alagoinhas 33.De cada objeto analisado e descrito buscou-se identificar o modo
de aquisição, o tempo, a sua origem. Esse foi o momento em que o discurso visual
possibilitou que um discurso verbal fosse construído. Cada relação estabelecida entre o
escritor e o artista foi pesquisada com a finalidade de ser encontrado o sentido da
existência do objeto ali representado, o valor a ele agregado e como indiciador das
crenças, valores, afetos, senso estético, trajetórias, afinidades, pudessem apontar para a
rede sociocultural tecida pelo escritor Jorge Amado. Como parâmetros e seguindo a
proposta do método, esses indícios nos conduziram a avaliar e perceber, ou mesmo intuir,
o nível e o aprofundamento da relação mantida entre artistas, artesãos e o escritor,
baseados nas afinidades refletidas nas escolhas e nas apropriações.
Nesse trajeto, levamos em consideração a sincronia temporal estabelecida entre Jorge
Amado, os artistas e as obras. No entanto, das imagens fotográficas analisadas, como
imagens “sobreviventes,” aparições, retornos, ressurreições foram surgindo da superfície.
Ao serem removidas as camadas sobrepostas de informações sobre elas acumuladas pelo
tempo, vozes e silêncios passaram a ser ouvidos.
Para proceder a remontagem da sala apelamos para o conhecimento tácito que
dispúnhamos, para a criatividade, intuição, a percepção e a erudição propostas pelo
método, para os fundamentos que construíram a base teórica aliados aos dados
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levantados e às declarações que colhemos. Através da análise das temáticas instituídas,
demonstramos como foram puxados os fios históricos e memoriais que nos permitiram
reconstituir uma história e tecer uma rede sociocultural do escritor através da mediação
das imagens fotográficas da sala de visitas, registradas no livro Rua Alagoinhas 33, Rio
Vermelho. (RUA..., 1999). Suas distintas relações.
Alicerçadas, essas distintas relações, na cultura baiana e brasileira, no sincretismo
religioso que professava, nas afinidades e vivências literárias e políticas, nos afetos,
podem muito bem ser entendidas através do discurso de Bourdieu (2008, p. 135) que
chama a atenção para a existência de estratégias de distinção que advêm tanto do
produtor da obra, quanto do consumidor, estratégias que fazem com que “[...] o encontro
com a obra seja frequentemente vivido na lógica do milagre e da paixão súbita. E que a
experiência do amor à arte se exprima e se viva na linguagem do amor.”
Dentre as temáticas analisada elegemos, como exemplo, a Temática 5 - Catolicismo,
composta por imagens fotográficas de santos e objetos representativos da religião, na
qual fica visível, e não há que se fazer esforço para perceber, a faceta do perfil eclético e
catalisador do escritor exposta na convivência harmoniosa entre o erudito e o popular, no
trânsito pelas religiões, no sincretismo representado pela pacífica convivência entre
santos e orixás, bem como na diversidade dos estilos e das origens dos objetos que
compõem o seu museu imaginário. Na riqueza e variedade das relações tecidas. A sua
distinção.

Temática 5 Catolicismo
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Dona Lalu, a mãe de Jorge Amado, não poderia ter criado filhos desatrelados da religião
católica. A herança judaica cristã, portuguesa, norteava a família brasileira desde os idos
Dona Lalu, a mãe de Jorge Amado, não poderia ter criado filhos desatrelados da religião
católica. A herança judaica cristã, portuguesa, norteava a família brasileira desde os idos
do século XVI. Na infância, Jorge Amado professava a fé católica. Estudou em colégio de
padre.
Na juventude dela abdicou. Tornou-se comunista. Na maturidade perdeu a fé, “[...] nem
sentimento de ser ateu eu tenho,” confessa. Trilhou outros caminhos até a divindade,
dando explicações para tal feito
Tornei-me obá em 1961, há vinte e cinco anos. Obá é um cargo vitalício, a
gente é obá para sempre [...] foi escolhido obá, porque sou um homem que
toda vida lutei para defender os direitos dos negros, do povo, dos
candomblés. [...] por que o candomblé é uma religião popular,
completamente independente de qualquer vínculo que pressuponha uma
base reacionária, como é o caso do catolicismo, onde ainda uma grande
parte da igreja se posiciona com o partido dos ricos contra o dos pobres...
[...] Além do mais o candomblé é uma religião alegre, que não esmaga as
pessoas; o pecado não existe, nem a noção de pecado. É vida é alegria. Os
deuses vêm cantar e dançar com os homens e as cerimônias são de
confraternização entre deuses e homens que dançam e cantam juntos.
(RAILLARD, 1990, p. 81-84)

Essa confissão nos faz entender melhor a relação tão dita, decantada e mantida por Jorge
Amado com o culto e a religião do candomblé. Saber de sua origem católica também nos
fez compreender a possível e harmoniosa existência e convivência dos santos com os
orixás, da presença de santos e objetos, instrumentos e ferramentas de mundos tão
diversos aproximados pelo sincretismo cultivado pelo escritor. O que buscamos aqui é
entender a existência e o porquê de na sala de visitas do escritor um Castiçal e um
Menino Jesus na Mangedoura, uma Santa Bárbara e um São Francisco estão ali
expostos. Quem os deu forma, os esculpiu e os pintou.
Na história de Portugal, a pátria de José Franco (1920-2009), o artesão de Mafra, fomos
buscar as razões que justificassem a profusão de santos, madonas, castiçais, objetos
representativos da fé católica, tão presentes na obra do artista. A Igreja Católica, atuante,
teve um papel importante na construção do sistema identitário do povo português, cujos
reflexos não poderiam deixar de ser vistos e sentidos nas suas expressões artísticas, no
Castiçal, figura/objeto 5.1, que ilumina a sala de visita do escritor Jorge Amado, na
singeleza e adoração representadas na imagem esculpida do Menino Jesus na
Manjedora, figura/objeto 5.2.
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Encontramos em um texto de José Eduardo Franco, um pesquisador da Universidade de
Lisboa, algumas reflexões que lançaram luzes sobre a nossa curiosidade. Diz o autor que
[...] desde a historiogénese e da sociogénese de Portugal, e mesmo nas
suas raízes anteriores à proclamação do nosso país como povo e reino
livres, a Igreja e as suas diferentes instituições, com particular destaque
para as ordens religiosas, tiveram um papel importante na afirmação
deste território autodeterminado, com uma língua, uma cultura, uma
governação própria e estruturada, assim como um sistema simbólico
identitário que bebe na Igrejae no Cristianismo a sua legitimação.
(FRANCO, 2011, p. 11)

O papel importante da Igreja, a legitimação da identidade religiosa através da arte, estão
também representadas na obra de Osmundo (1954- -), um ceramista de Itabuna, na Bahia,
que faz santos desde os 10 anos de idade. Santos católicos. Cresceu assim. Nascido na
mesma região da família Amado, desde cedo dava forma ao barro, esculpindo além de
santos - Jesus Menino, São Francisco, Nossa Senhora, oratórios e presépios, tão barrocos
quanto aqueles que se via em Portugal. Em Lisboa foi bolsista da Fundação Gulbenkian e
fez estágio na Fábrica de Cerâmica Viúva Lamego. Na cidade de Salvador, formou-se em
Artes Plásticas, na Universidade Federal da Bahia e ali, somando a herança barroca ao
culto africano, imprimiu à sua arte um sincretismo representado nos Xangôs, Oxuns,
Iemanjás. Tal qual o escritor.
Santa Bárbara, figura/objeto 5.3, esculpida em cerâmica e datada de 1977, a mesma que
Iansã, aquela que invocada protege o homem dos raios e do trovão, não só foi esculpida
pelo artista. Ela pode ser encontrada tanto em uma prateleira da sala de visitas da família
Amado, como andando pelas ruas da cidade de Salvador, incorporada na personagem do
romance o Sumiçoda Santa, uma ficção do escritor, dos anos de 1988.
[...] O Sumiço da Santa, que narra o desaparecimento de uma estátua de
Santa Bárbara. Jorge Amado chama Santa Bárbara pelo epíteto “a do
Trovão,” como é chamada Iansã nos terreiros de candomblé. “Eparrei!” é
o brado com que se saúda Jorge Amado e o obá Camafeu de Oxóssi Jorge
Amado, o orixá das tempestades nos rituais afro-brasileiros. “Eparrei,
Santa Bárbara!”, gritam com solene respeito os personagens de Jorge
Amado. (PRANDI,2009, p. 56)

Ao lado de obras de arte produzidas pelo artesão José Franco, vindas de Portugal, da santa
de Osmundo, artesão nato que cursou a Universidade, encontra-se um quadro, têmpera
sobre tela, de boa proporção, do ano de 1958, representando São Francisco,
figura/objeto 5.4, pintado por Volpi (1896-1988). E “Lá estão, São Francisco e, ao seu
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redor, os bichos que tanto estima,” assim a ele se refere, Paloma Amado, quando apresenta
as obras de arte que ficam na sala de visitas representadas no livro Rua Alagoinhas 33, Rio
Vermelho. (RUA...,
1999, p.38) Bichos/pássaros emolduram a figura do santo que, segundo a tradição
católica, paravam de voar e de cantar diante do santo e seus sermões.
Não é um desafio se estabelecer elos entre o escritor Jorge Amado, José Franco e
Osmundo. A cultura popular, artesanal e sacra de José Franco, a amizade cultivada e a
reciprocidade entre eles, a convivência que ultrapassava o Atlântico, o sincretismo
estampado na arte de Osmundo, presente na vida e na literatura de Amado, se constituem
em pistas que dão a ver os motivos pelos quais as obras desses artistas e artesãos
ocupavam espaço na casa de morada do escritor. Afinidades.
Presenteadas ou adquiridas por compra ou doação, essas obras lá estavam. Buscamos
encontrar na vida e obra de Volpi elementos indiciários que, mesmo por vias indiretas,
nos possibilitasse compreender a presença do artista no conjunto de obras que compunha
o museu imaginário de Jorge Amado. O porquê da escolha ou do acato.
Tentativas nos levaram a buscar, na biografia do pintor, acontecimentos ou mesmo
características que pudessem ter sido alvo de apreciação, por parte do escritor, e que
justificassem um São Francisco, rodeado de pássaros, está plantado nas paredes da sala
da sua casa. Opção tomada depois de exaustiva pesquisa nas memórias do escritor e da
família, publicadas e acessíveis ao público leitor. No entanto, nesse percurso, nos
deparamos com uma justificativa mais que convincente, uma resposta provável à
elucidação da nossa pergunta. Uma declaração de Paloma Amado encontrada na obra
Coleção Jorge Amado: leilão novembro de 2008, no ano de 2008, nos fez entender o que
movia Jorge Amado a cercar-se de objetos de arte como se esses fossem imprescindíveis
à sua vida e quem sabe, acercar-se do São Francisco rodeado de pássaros
Ele se apaixonava perdidamente por uma peça [...] Mil vezes escutei o
mesmo diálogo: Mas, Jorge, você vai comprar isso para colocar onde? A
casa está cheia, não há mais lugar. E papai respondia sempre igual: Zélia,
minha filha, eu compro não para colocar... Eu compro porque não
suportaria viver sem isso mais um instante da minha vida. (AMADO, p
,2008)

Volpi, provavelmente! Sem ele o escritor não suportaria viver? Intuímos!
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Algumas considerações
Depois de tantos fios tecidos, ficou evidenciada a riqueza de possibilidades de leitura que
nos foi dada pelos registros fotográficos da sala de visitas da casa do escritor Jorge Amado.
A nossa busca efetiva, ao analisar as temáticas, foi confirmar o potencial mediador da
fotografia e do fotógrafo. Não só vê-la como uma técnica, observar a sua apropriação e uso
social, a função como instrumento de integração do grupo, seja ele familiar ou social, sua
dimensão pragmática e simbolismo.
Não só ver o fotógrafo como um manipulador da técnica. Mas demonstrar, também, a
riqueza de sentidos que podem advir da fotografia sob o olhar de um receptor. A
possibilidade de histórias serem narradas a partir da leitura e decifração, comprovando a
sua potencialidade como mediadora cultural, como um modo de se conhecer o mundo.
Urdir, tramar e entrelaçar os fios da rede sociocultural construída pelo escritor Jorge
Amado foi o nosso objetivo. Alcançamos através da análise e leitura das figuras/objetos
representados nas imagens fotográficas do livro Rua Alagoinhas 33, Rio Vermelho, da
desmontagem e remontagem do acervo de obras de arte que compõem a sua casa/sala de
visitas.
Encontramos, na leitura e análise dos registros fotográficos dos objetos a possibilidade de
entendê-los como um produto de uma representação social resultante do
compartilhamento objetivo e intersubjetivo estabelecido entre o sujeito/fotógrafo e a
realidade representada, entre as obras de arte da casa da Rua Alagoinhas, 33, e a nossa
forma de ver e pensar essa realidade. Do lugar de pesquisadora que ocupamos neste
percurso. Bem como a possibilidade através do metodo adotado e do aporte teorico eleito,
entender a fotografia como uma fonte emanada à de memoria e sentido, bem como
encarar a circunstancial ida de como um fator elucidativo que interfere na representação
do real
Fomos, nesse percurso, reformulando o conceito e a forma de considerar a fotografia à
medida que aspectos sociais, epistemológicos, culturais foram sendo abordados. De uma
mera reprodução do real, da relação mimética estabelecida com o mundo, como a víamos,
passamos a considerá-la como um documento, e como representação, fonte de
informação e sentidos que nos favoreceu tecer os fios que construíram as relações
sócioculturais do escritor Jorge Amado. Esperamos ter contribuído para que novas
apropriações dos estudos sobre a a representação e especialmente a representação
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fotográfica sejam incorporadas e que espaços sejam abertos para outras incursões no
campo das Ciências Sociais e em especial na Ciência da Informação.
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