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RESUMO 
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ERECHIM/RS: JUAREZ MIGUEL ILLA FONT 

 

 

AUTOR: Clarice Ribeiro 

ORIENTADORA: Rosanara Pacheco Urbanetto 

 

 
Esta pesquisa compreende a Dissertação desenvolvida no Programa de Pós-Graduação 

Profissional em Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Santa Maria (PPGPPC-

UFSM), e teve como foco o acervo fotográfico do Arquivo Histórico Municipal de Erechim – 

RS. Este arquivo foi fundado no ano de 1980, dez anos após, passou a denominar-se Arquivo 

Histórico Municipal Juarez Miguel Illa Font (AHM). Suas principais funções e atribuições 

são: dar busca, guarda e conservação da documentação histórica do município e permitir a 

utilização de seu acervo para consulta ao público em geral. O objetivo deste arquivo é 

preservar a história do município de Erechim e manter viva a memória do povo 

erechinense. Desta forma, o seu acervo documental constitui um patrimônio documental de 

imensurável valor histórico/cultural para o município e região. Dentre este patrimônio, 

inclui-se um acervo fotográfico, o qual representa importante papel nas pesquisas no 

arquivo, o que justificou a realização desta pesquisa, a qual tem por objetivo a produção 

de um manual de procedimentos para a preservação do acervo fotográfico do AHM, visando 

seu acesso permanente. Para o embasamento teórico e legal da pesquisa foram abordados 

aspectos relacionados ao seu objeto, discutindo os conceitos de patrimônio e suas bases 

conceituais, da arquivística e da fotografia. A pesquisa é de natureza aplicada com 

abordagem qualitativa, e caracteriza-se como descritiva do ponto de vista de seus 

objetivos. O método de investigação é o estudo de caso, e para a coleta de dados definiu-

se a pesquisa de campo, uma vez que se constitui na atividade usada para buscar as 

informações que dizem respeito ao objeto de estudo, no caso, o patrimônio documental 

fotográfico do AHM. Para a coleta de dados se utilizou como técnicas a entrevista e a 

observação direta no local. Como resultados, tem-se um diagnóstico da situação geral do 

arquivo, e a contextualização do seu acervo fotográfico. Esses resultados, somados a 

teoria e metodologia arquivística, nortearam a construção do manual de procedimentos 

para o acervo fotográfico do AHM, produto final desta pesquisa. Espera-se que este 

manual venha complementar o trabalho já desenvolvido no arquivo, para que o mesmo possa 

aperfeiçoar suas técnicas preservacionistas, atentando minimizar ações que possam prejudicar 

a vida útil dos acervos. 

 

Palavras-chave: Patrimônio documental. Preservação. Fotografias. Arquivo Histórico 

Municipal. Erechim.  



ABSTRACT 

 
 

PRESERVATION OF THE PHOTOGRAPHIC DOCUMENTARY 

HERITAGE OF THE MUNICIPAL HISTORICAL ARCHIVE OF 

ERECHIM / RS: JUAREZ MIGUEL ILLA FONT 

 
 

AUTHOR: Clarice Ribeiro 

ADVISOR: Rosanara Pacheco Urbanetto 

 

 

This research includes the Dissertation developed in the Professional Postgraduate Program in 

Cultural Patrimony of the Federal University of Santa Maria (PPGPPC-UFSM), and focused 

on the photographic collection of the Municipal Historical Archive of Erechim - RS. This file 

was founded in the year of 1980, ten years later, it was renamed Municipal Historical Archive 

Juarez Miguel Illa Font (AHM). Its main functions and attributions are: search, custody and 

conservation of the historical documentation of the municipality and allow the use of its 

collection for consultation to the general public. The purpose of this archive is to preserve the 

history of the municipality of Erechim and keep alive the memory of the people of Erechim. 

In this way, its documentary collection constitutes a documentary heritage of immeasurable 

historical / cultural value for the municipality and region. Among this heritage, a photographic 

collection is included, which represents an important role in the archival research, which 

justified the accomplishment of this research, whose objective is the production of a manual 

of procedures for the preservation of the AHM's photographic collection, aiming at their 

permanent access. For the theoretical and legal basis of the research, aspects related to its 

object were discussed, discussing the concepts of heritage and its conceptual bases, archival 

and photography. The research is applied in nature with a qualitative approach, and is 

characterized as descriptive from the point of view of its objectives. The research method is 

the case study, and data collection was defined as field research, since it constitutes the 

activity used to search for information that relates to the object of study, in this case, the 

documentary heritage of the AHM. For data collection, interviewing and direct observation at 

the site were used as techniques. As a result, we have a diagnosis of the general situation of 

the archive, and the contextualization of its photographic collection. These results, together 

with the archival theory and methodology, guided the construction of the procedures manual 

for the AHM photographic collection, the final product of this research. It is hoped that this 

manual will complement the work already developed in the archive, so that it can improve its 

preservation techniques, attempting to minimize actions that could jeopardize the useful life 

of the collections. 

 

 

Keywords: Documentary patrimony. Preservation. Photos. Historical Archive Municipal. 

Erechim.
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1 INTRODUÇÃO 

 

O patrimônio cultural da humanidade é constituído de bens materiais e imateriais que 

reportam à identidade, à cultura e à memória da sociedade. Os conjuntos documentais fazem 

parte dos bens de natureza material do patrimônio cultural, pois grande parte da história da 

humanidade é retratada através de documentos, os quais guardam a memória e a cultura do 

seu entorno. Estes documentos constituem registros variados, produzidos por uma pessoa, 

família ou instituição no decorrer de suas atividades. Desde os tempos primórdios o homem 

registra suas atividades nos mais variados formatos, gêneros e suportes, que vão desde a 

escrita em pedra até o papel, e com a evolução das tecnologias, também na forma digital. 

Estes registros formam acervos documentais, ou seja, patrimônios documentais que são 

relevantes para a história e a memória da sociedade e por isso devem ser preservados. 

Em relação à preservação do patrimônio documental, Fratini (2009, p.1) afirma que, 

“as discussões em torno da preservação do patrimônio estão ligadas diretamente à cidadania e 

ao direito ao acesso à informação. Os indivíduos têm o direito de ter acesso à sua própria 

cultura, à sua história, à memória coletiva e social”. Sendo assim, no setor público, 

obrigatoriamente, os documentos gerados no decorrer das atividades públicas, especialmente 

os dotados de valor histórico e/ou cultural, precisam ser preservados adequadamente para que 

se possa garantir permanentemente o pleno acesso às informações contidas nos documentos. 

O acesso às informações está regido pela Lei de Acesso à Informação (BRASIL, 

2011) de forma que, no segmento público, é impreterível o cumprimento desta lei, pois, a 

administração pública tem o dever de prestar contas de seus atos e fatos aos cidadãos. É o 

que está estabelecido na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no art. 

33, onde diz que: 

   [...] todos tem direito a receber dos órgãos públicos informações 

de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que 

serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 

ressalvas aquelas cujo sigilo seja imprescindível a segurança da 

sociedade e do estado (BRASIL, 1988). 

 

Desta forma fica claro a obrigatoriedade dos poderes públicos à proteção e o 

acesso às informações, do mesmo modo que todo e qualquer cidadão têm o direito de 

requerer do poder público, as informações que necessitar para atender os seus interesses. 

Neste sentido, esta pesquisa foi desenvolvida em um órgão público, visando 

colaborar na preservação de uma parte do patrimônio documental, de caráter público e 

histórico da cidade de Erechim – RS, mais especificamente o acervo fotográfico, que 
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constitui importante elemento integrante do patrimônio documental do arquivo histórico 

municipal. 

O município de Erechim, localizado ao norte do estado do Rio Grande do Sul é 

caracterizado por uma população miscigenada, dentre as quais, as de origem polonesa, 

italiana, judaica e alemã constituem o maior número de habitantes do local. Mas também, 

habitam o local, etnias negras, indígenas, entre outros grupos étnicos. Assim, neste contexto é 

que se encontram as tradições e culturas de cada origem, as quais são passadas de geração à 

geração ao longo do tempo. É neste cenário que esta pesquisa foi desenvolvida, pois vem 

alicerçada na premissa de contribuir com a preservação e o acesso de parte do patrimônio 

cultural/documental deste povo que está custodiado no Arquivo Histórico Municipal Juarez 

Miguel Illa Font (AHM). 

O AHM foi criado no ano de 1980, com o objetivo de preservar a história de 

Erechim e manter viva a memória do povo erechinense, considerando os documentos 

produzidos e recebidos que adquiriram valor histórico uma importante fonte de pesquisa 

para alcançar os objetivos que nortearam a criação deste arquivo.  

Assim, o AHM possui um patrimônio documental de imensurável valor cultural 

para o município e região, por custodiar, conservar, realizar o processamento técnico e 

divulgar o valioso conjunto documental, constituído de documentos históricos e 

documentos oficiais cujo conteúdo dos textos possui importância para a preservação 

histórica. Estes documentos são compostos de diferentes gêneros e tipos documentais, 

produzidos pela administração pública municipal desde o início do século XX até a 

atualidade, e documentos particulares de pessoas que influenciaram no desenvolvimento 

local.  

Para que este arquivo cumpra com seu papel na sociedade, que é o de disponibilizar as 

informações aos cidadãos, é preciso que sejam adotadas estratégias de preservação 

documental, pois além de estar organizada, a documentação de um arquivo deve estar em 

condições de preservação adequadas para que se possa garantir o pleno acesso às informações 

contidas nos documentos.  

 Com essa perspectiva, na presente pesquisa buscou-se construir e disponibilizar ao 

AHM do município de Erechim – RS um manual de procedimentos para a preservação do 

acervo fotográfico com o intuito de manter preservadas as fotografias ao longo do tempo, 

pois, 
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[...] as fotografias produzidas e acumuladas em diferentes épocas são bens que 

compõem o patrimônio documental. Na fotografia, a imagem é a linguagem 

utilizada para a comunicação das informações registradas. Constitui-se da 

reprodução objetiva do mundo real através do registro dos fatos capturados e 

congelados pelo ato fotográfico. Pode ser utilizada por usuários de arquivos e 

coleções fotográficas como fonte de informação e conhecimento sobre um objeto de 

investigação podendo, inclusive, despertarem sentimentos. Isto confere à fotografia 

grande valor documental (SILVA, 2010, p. 18). 

 

Por todo esse valor documental que a fotografia representa para a memória e a história 

da sociedade, são justificáveis ações que contribuam para sua preservação, bem como, que 

seja assegurado o acesso a este patrimônio documental custodiado pelo arquivo, o qual 

preserva a história e a memória desta comunidade. 

 

1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA E PROBLEMA 

 

O AHM possui um vasto acervo, constituído de documentos textuais, audiovisuais, 

sonoros, iconográficos, entre outros. Todo esse acervo permite conhecer parte importante da 

trajetória histórica do município de Erechim. Considerando todo este conjunto documental 

existente no arquivo, esta pesquisa volta-se para a preservação do acervo fotográfico 

custodiado pelo mesmo, uma vez que, a partir de um levantamento prévio realizado no 

arquivo, constatou-se que este acervo possui uma demanda elevada de pesquisas em relação 

aos demais, necessitando, preferencialmente, de um tratamento adequado de preservação para 

continuar a garantir o acesso à informação. 

Nesta perspectiva, o problema que conduziu o desenvolvimento da pesquisa foi: No 

AHM são utilizadas técnicas adequadas de preservação para o acervo fotográfico? Um 

manual de procedimentos de preservação para o acervo fotográfico do AHM é o instrumento 

mais adequado, para assegurar a integridade do acervo e o acesso permanente? 

A busca de respostas a estas questões despertaram reflexões acerca da temática da 

pesquisa e o interesse em aprofundar-se no assunto. Além disso, estima-se que a elaboração 

de um manual de procedimentos para o acervo fotográfico traga contribuições significativas à 

equipe de colaboradores do arquivo, além de ser um elemento facilitador para a comunidade 

pesquisadora na garantia do acesso pleno às informações contidas neste acervo. 

 

1.2 OBJETIVOS 
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Os objetivos apresentados a seguir foram definidos tencionando a obtenção das 

respostas aos problemas desta pesquisa. Assim, para o desenvolvimento do estudo 

primeiramente se estabeleceu o objetivo geral e posteriormente, os objetivos específicos, os 

quais nortearam a pesquisa. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral da pesquisa consistiu em produzir um manual de procedimentos para 

a preservação do acervo fotográfico do AHM, para garantir a integridade do mesmo, com 

vistas ao acesso permanente deste patrimônio documental custodiado pelo arquivo. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos decorrentes são: 

 Averiguar a situação do AHM, em aspectos gerais, considerando as recomendações do 

Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) para a produção e armazenamento de 

documentos de arquivo e para construção de arquivos, e realizar um diagnóstico do 

AHM; 

 Caracterizar o acervo fotográfico do AHM. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O AHM é a principal instituição arquivística do município de Erechim, ou seja, é 

responsável por recolher, custodiar e preservar a documentação histórica do município e 

também receber documentos de particulares, os quais são fundos documentais importantes 

para a história do município e região. Desta forma, o estudo desenvolvido em uma instituição 

pertencente a esfera pública é significativo, uma vez que guarda a história e a memória da 

sociedade a qual está inserida.  

A relevância deste estudo consiste especialmente no fato deste arquivo ser a instituição 

arquivística que guarda grande parte da história social/cultural do município. Este arquivo em 

si já constitui parte do patrimônio cultural local e, portanto todas as ações que visam à 

proteção do patrimônio documental preservado por esta instituição arquivística tornam-se 

relevantes. 
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O acervo fotográfico do AHM é reconhecido como uma das maiores fontes de 

pesquisa deste arquivo, sendo assim percebe-se que se faz necessário à implementação de 

medidas corretas e eficazes que assegurem a preservação deste patrimônio e que possam 

garantir o acesso a este acervo documental tão importante para a comunidade e região. 

Neste sentido, o desenvolvimento desta pesquisa resultou na construção de um manual 

de procedimentos para o acervo fotográfico. Desta forma, segundo a lógica do pensamento 

apresentado desde o início deste estudo, o manual irá colaborar na eficácia das atividades 

desenvolvidas pelo arquivo, bem como auxiliar no processo de preservação do patrimônio 

fotográfico que está sob sua custódia e assim, propiciar a plenitude do acesso às informações 

que se encontram neste acervo para que os pesquisadores e consulentes satisfaçam suas 

necessidades de informações e tenham o AHM de Erechim como uma referência de 

preservação da história e da cultura do município e região. 

 

1.4 ESTRUTURA DE CAPÍTULOS DA DISSERTAÇÃO 

 

A estruturação da apresentação da dissertação está disposta em onze capítulos que se 

distribuem em uma estrutura lógica, conforme apresentado a seguir. 

No primeiro capítulo, introdução, contextualizar-se-á a pesquisa informando o produto 

da mesma; apresenta a delimitação do tema e problemática relacionada ao objeto de estudo e 

sua relevância; os objetivos, geral e específicos da pesquisa e a justificativa.  

O referencial teórico da pesquisa está compreendido entre o segundo e o sexto 

capítulo, onde são abordados aspectos teóricos e legais relacionados ao objeto da pesquisa. No 

segundo capítulo, apresenta-se o patrimônio e suas bases conceituais e, o patrimônio 

documental; o terceiro capítulo aborda a arquivística e suas funções; o quarto capítulo 

apresenta as políticas públicas no contexto dos arquivos históricos; o quinto capítulo discorre 

sobre a preservação e o acesso aos arquivos, em conformidade com a legislação arquivística 

brasileira e, o sexto capítulo retrata a fotografia: a conservação e preservação das fotografias; 

a digitalização de fotografias como ferramenta para a preservação e o acesso às informações 

e, a fotografia como elemento de pesquisa. 

O sétimo capítulo, contextualização da pesquisa, situa o ambiente onde foi 

desenvolvida a pesquisa, apresentando um panorama da cidade de Erechim e do AHM. 

No oitavo capítulo apresentamos os procedimentos metodológicos seguidos para a 

efetivação da pesquisa, isto é, a classificação da pesquisa, as etapas, a forma de coleta de 

dados, a compilação dos dados recolhidos e, apresentação dos resultados obtidos. 
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O nono capítulo apresenta a análise e discussão dos resultados, onde se apresentam os 

dados obtidos com a aplicação dos instrumentos de coleta de dados. Desta forma, é exposta a 

contextualização do AHM, através de um diagnóstico da situação geral do arquivo, nos mais 

diferentes aspectos, sejam de infraestrutura física ou organizacional, e a contextualização do 

acervo fotográfico do AHM.  

O décimo capítulo apresenta o produto final desta pesquisa, ou seja, o Manual de 

Procedimentos para o Acervo Fotográfico do AHM. Ele aponta mecanismos de preservação 

fotográfica que visam garantir a integridade do acervo e estender a vida útil das fotografias 

com o objetivo de manter o acesso pleno às informações contidas neste acervo. 

No décimo primeiro capítulo, conclusão, são expostas as considerações sobre os 

resultados alcançados a partir da proposta da pesquisa, e sugestões/recomendações para 

realização de novas pesquisas. 

Os elementos pós-textuais opcionais que se apresentam nesta dissertação são os 

apêndices e os anexos. Os apêndices compreendem: os roteiros utilizados para as entrevistas e 

o Manual de Procedimentos para o Acervo Fotográfico do AHM. Os Anexos contêm: a lei 

que cria o AHM, a lei que nomeou o Arquivo Histórico Municipal de Juarez Miguel Illa Font, 

e o modelo de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que foi assinado pelo 

entrevistado na realização das coletas de dados. 

Após ter apresentado a parte introdutória da dissertação, a seguir será apresentado o 

referencial teórico da pesquisa o qual subsidia o desenvolvimento do trabalho concernente à 

temática do estudo. Desta forma, nos próximos cinco capítulos se apresentam os principais 

conceitos que envolvem a temática da pesquisa. Para a construção destes, foram utilizadas 

diferentes fontes, as quais se julgou que tornariam o presente estudo mais fundamentado. À 

vista disso, se iniciou pelos aspectos mais gerais para ao final apresentar referenciais mais 

específicos do tema que norteia esta dissertação. Logo, apresenta-se o capítulo referente ao 

patrimônio e suas bases conceituais e um subcapítulo sobre o patrimônio documental.



2 O PATRIMÔNIO E SUAS BASES CONCEITUAIS 

 

A origem da palavra patrimônio provém do latim patrimonium, que se refere a 

“propriedade herdada do pai ou dos antepassados, uma herança” (ZANIRATO; RIBEIRO, 

2006, p. 253). Porém, Horta (2000, p. 15) defende que a existência do patrimônio cultural 

depende da “preservação do que foi acumulado e herdado dos pais, dos ancestrais”, ou seja, 

“preservar uma “herança” de conceitos, valores e práticas, representados concretamente por 

palavras, sons, ritmos, gestos, expressões faciais e corporais, rituais, histórias e lendas, 

tecnologias e práticas, imagens, coisas, artefatos, construções e monumentos” (HORTA 2000, 

p. 15). A partir destes pressupostos é possível interpretar o patrimônio cultural de duas 

formas, seja como algo de valor imensurável, abstrato, intangível, imaterial, seja como um 

bem material, palpável, visível, etc., pois, configura-se como algo abrangente. No entanto, 

pode ser conservado e/ou transferido de geração para geração ao longo do tempo. 

Já a cultura pode ser entendida como um “tesouro coletivo de saberes possuído pela 

humanidade ou por certas civilizações: a cultura helênica, a cultura ocidental etc.” 

(JAPIASSÚ; MARCONDES, 2001, p. 47).  

Assim, ao fazer uma ponte entre patrimônio e cultura, podemos considerar o 

patrimônio cultural como algo muito amplo e rico, mas também passível de diversas 

interpretações, pois além de ser uma herança trazida de geração em geração ao longo do 

tempo, ainda sofre mutações, dependendo do lugar, dando a entender que patrimônio com 

valor inestimável em uma determinada região pode ser reconhecido como indiferente em 

outra, uma vez que, cada civilização mantém a cultura de seu entorno. 

Tentando compreender um pouco melhor o conceito de patrimônio cultural, trazemos 

alguns autores, cada um com seu entendimento, mas que ambos trazem a importância do 

mesmo para a sociedade como um todo. 

 Em seus argumentos, Pavezi (2010, p. 25) diz que o patrimônio cultural é, 

 

Construído ao longo da história da humanidade e se manifesta como um produto 

dessa história e a sua preservação tem um significado no contexto socio-cultural em 

que está inserido. E, por ser produto da experiência individual ou coletiva, passa a 

agregar valor histórico, estético, científico e simbólico a esse bem cultural, para as 

gerações passadas, presentes e futuras. 

 

Na concepção de Zanirato e Ribeiro (2006 p. 251), o conceito de patrimônio passou a 

ser mais abrangente apenas nos últimos anos, 
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Passando de um discurso patrimonial referido aos grandes monumentos artísticos do 

passado, interpretados como fatos destacados de uma civilização, se avançou para 

uma concepção do patrimônio entendido como um conjunto dos bens culturais, 

referente às identidades coletivas. 

 

Ainda na concepção dos autores acima citados (2006, p. 252), patrimônio cultural é 

tudo aquilo que “compreende os bens materiais e imateriais, tangíveis e intangíveis que sejam 

considerados manifestações de testemunho significativo da cultura humana, reputados como 

imprescindíveis para a formação da identidade cultural de um povo”. 

Neste entendimento, patrimônio cultural pode ser um, 

 

Conjunto de manifestações, realizações e representações de um povo. Ele está 

presente em todos os lugares e atividades: nas ruas, em nossas casas, em nossas 

danças e músicas, nas artes, nos museus, escolas, igrejas e praças. Nos nossos modos 

de fazer, criar e trabalhar. Nos livros que escrevemos, na poesia que declaramos, nas 

brincadeiras que fazemos, nos cultos que professamos. Ele faz parte de nosso 

cotidiano, forma as identidades e determina os valores de uma sociedade. É ele que 

nos faz ser o que somos (IPHAN, 2012, p.3). 

 

O tema patrimônio cultural, segundo argumenta Lemos Júnior (2011), só ganhou 

importância política no Brasil a partir da década 1920. Entretanto, somente no ano de 1936, 

com a criação do SPHAN – Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, hoje, 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e, com o Decreto-Lei nº 25, 

de 30 de novembro de 1937, é que foi institucionalizada uma política pública federal voltada à 

preservação do patrimônio cultural brasileiro. 

Neste Decreto-lei nº 25, em seu Art. 1, diz que: 

 

Constitue o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e 

imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interêsse público, quer por sua 

vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor 

arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico (BRASIL, 1937). 

 

Com o passar do tempo, este tema ganhou relevância internacionalmente, sobre o qual, 

foram necessários debates mundiais para estabelecimento de políticas acerca do mesmo. 

Assim, é durante a Conferência Mundial sobre as Políticas Culturais em 1985, que surge a 

Declaração do México, fruto do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS), 

a qual estabelece os princípios que devem reger as políticas culturais. 

A Declaração do México (1985) considera que os bens culturais são de natureza 

material e imaterial, onde os primeiros são considerados como de conjuntos urbanos, que são 

os bens móveis e integrados, os sítios paisagísticos e arqueológicos e os acervos 

museológicos, arquivísticos e bibliográficos. E, os bens imateriais que são os marcados por 
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rituais ou festas coletivas que englobam várias práticas do cotidiano social. Também 

envolvem a música, a ciência, as artes plásticas e literárias e expressões lúdicas. Ainda, 

incluem-se os espaços de uso coletivo como praças, feiras, mercados, entre outros.  

Em âmbito internacional, em 16 de novembro de 1945, a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), foi criada, visando, dentre outros 

objetivos, fomentar o desenvolvimento de pesquisas em prol da salvaguarda do Patrimônio 

Cultural da Humanidade, por meio de programas e projetos sociais. Dentre os programas 

desenvolvidos pela UNESCO destaca-se o Programa Memória do Mundo, que foi criado em 

1992, impulsionado pelo lamentável estado de conservação do patrimônio documental e das 

dificuldades de acesso a esse em diferentes partes do mundo.  

No Brasil, o patrimônio cultural da nação é declarado na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 (BRASIL, 1988) (2005) como “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 [...]”, onde os 

conjuntos documentais também são mencionados.  

Em esfera estadual conta-se com a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul de 

1989 (RIO GRANDE DO SUL, 1989) que no Art. 221, garante o acesso ao patrimônio 

cultural do Estado, o qual reconhece como patrimônio natural e os bens de natureza material e 

imaterial que se referem à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores 

da sociedade rio-grandense. E a Lei nº. 7.231, de 18 de dezembro de 1978 (BRASIL, 1978), a 

qual diz em seu art. 1º que os bens existentes ou trazidos em que a preservação seja de 

interesse público constituem o patrimônio cultural do estado e devem ser objeto de seu 

interesse e cuidadosa proteção, onde se inclui também os acervos documentais.  

Deste modo, fica evidente na legislação, que os acervos documentais constituem parte 

do patrimônio cultural, devendo à administração pública, sua proteção e valoração, seja em 

nível nacional, estadual ou municipal. A seguir, trataremos do patrimônio documental e suas 

especificidades. 

 

2.1 PATRIMÔNIO DOCUMENTAL 

 

Como visto anteriormente, os acervos arquivísticos formam o Patrimônio Documental, 

fazendo parte dos bens culturais de natureza material. Desta forma, está intrinsecamente 

ligado ao Patrimônio Cultural.  
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O patrimônio documental, segundo Silva (2010) compreende uma pluralidade de 

registros que podem ser analisados pela diversidade de elementos como: bases para registro 

da informação desenvolvidas ao longo da história, das tábuas de argila ao papel e às mídias 

eletrônicas e digitais; peculiaridades físicas do suporte advindas do modo como o documento 

foi produzido como, por exemplo, caderno, cartaz, folha, livro, mapa, rolo de filme, entre 

outros; sistema de signos predominante no documento característico do suporte utilizado 

dando, por exemplo, documentos audiovisuais, bibliográficos, cartográficos, eletrônicos, 

filmográficos, iconográficos, micrográficos e textuais; combinações de tipo e formato como, 

por exemplo, atas, cartas, decretos, discos, filmes, folhetos, fotografias, memorandos, ofícios, 

plantas, relatórios etc. Tudo isso, segundo a autora, constitui “um legado para comunidades 

presente e futura, formado por registros informacionais que representam a evolução do 

pensamento, as descobertas, e tantas outras realizações da humanidade” (SILVA, 2010, p. 27) 

Neste entendimento, Tessitore (2003, p. 11) argumenta que: 

 

A experiência humana em sua imensa diversidade tem produzido e acumulado um 

grande número de registros que a testemunham e indicam os caminhos trilhados 

possibilitando o seu conhecimento e reavaliação. Esse conhecimento é essencial para 

que cada pessoa, segmento social ou instituição, construa sua identidade e defina sua 

atuação, individual ou coletiva, na sociedade em que vive. Esses registros da 

atividade humana, em toda sua complexidade, constituem o que chamamos de 

documento, definido tecnicamente como o conjunto da informação e seu suporte. 

 

Seguindo este pensamento, os documentos são fontes riquíssimas do saber humano. É 

por intermédio deles que os indivíduos e/ou a sociedade atestam os acontecimentos passados e 

os tomam por base para a construção do futuro. Deste modo, os registros documentais devem 

ser preservados e acessíveis, pois eles trazem a história e a cultura da sociedade a qual estão 

inseridos e por isso, constituem parte do patrimônio cultural da humanidade. 

Concernente a isto, o Programa Memória do Mundo, citado anteriormente, assume um 

papel significante, no tocante a proteção e acesso ao patrimônio documental, uma vez que, sua 

missão é “aumentar a consciência e a proteção do patrimônio documental mundial, conseguir 

sua acessibilidade universal e permanente” (EDMONDSON, 2002, p. 9). Ainda, os três 

objetivos principais deste programa são: a) Facilitar a preservação do patrimônio documental 

mediante técnicas mais adequadas; b) Facilitar o acesso universal ao patrimônio documental 

e, c) Criar uma maior consciência em todo o mundo da existência e importância do 

patrimônio documental.  

No Brasil, a Portaria nº 259, de 2 de setembro de 2004 (BRASIL, 2004) cria o Comitê 

Nacional do Brasil do Programa Memória do Mundo da UNESCO, que objetiva “assegurar a 
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preservação das coleções documentais de importância mundial, por meio de seu registro na 

lista do patrimônio documental da humanidade, democratizar seu acesso e criar a consciência 

sobre a sua importância e a necessidade de preservá-lo”. 

Neste contexto, fica evidente a importância do patrimônio documental para a 

humanidade, pois, constitui papel fundamental na sociedade, e sua proteção e acesso são 

elementos essenciais para a salvaguarda da memória, da história, da cultura, da identidade, 

seja de uma instituição, de uma sociedade, ou de um povo. 

Assim, proteger, divulgar e difundir as informações contidas nos documentos é uma 

atividade essencial de um arquivo, uma vez que, possibilita o acesso ao patrimônio 

documental de modo a torná-lo conhecido, servindo à comunidade como referencial de 

pesquisas. 

As fotografias, objeto principal desta pesquisa, integram o patrimônio documental e 

constituem fonte riquíssima de pesquisa, pois,  

 

Quaisquer que sejam os conteúdos das imagens devemos considerá-las sempre como 

fontes históricas de abrangência multidisciplinar. Fontes de informação decisivas 

para seu respectivo emprego nas diferentes vertentes de investigação histórica, além, 

obviamente, da própria história da fotografia. As imagens fotográficas, entretanto, 

não se esgotam em si mesmas, pelo contrário, elas são apenas o ponto de partida, a 

pista para tentarmos desvendar o passado. Elas nos mostram, um fragmento 

selecionado da aparência das coisas, das pessoas, dos fatos, tal como foram 

(estética/ideologicamente) congelados num dado momento de sua 

existência/ocorrência (KOSSOY, 2002, p.21). 

 

Desta forma, os conjuntos fotográficos representam papel significativo ao patrimônio 

cultural da humanidade, pois contêm em si diversas informações impossíveis de serem 

registradas em textos. Sendo assim, requerem total cuidado e proteção. 

Este subcapítulo abordou o patrimônio documental, que de uma forma geral é 

constituído por todos os conjuntos documentais que possuem valor histórico-cultural para a 

humanidade. O capítulo a seguir trata da arquivística e suas funções.  



3 A ARQUIVÍSTICA 

 

A Arquivística trata-se da ciência da Arquivologia e têm como objeto de estudo os 

arquivos, ou seja, se ocupa do estudo das funções do arquivo e dos “princípios e técnicas a 

serem observados na produção, organização, guarda, preservação e utilização dos arquivos” 

(DICIONÁRIO BRASILEIRO DE TERMINOLOGIA ARQUIVÍSTICA, 2005, p.37). Sendo 

assim a arquivística constitui disciplina que, “agrupa todos os princípios, normas e técnicas 

que regem as funções de gestão dos arquivos, tais como a criação, a avaliação, a aquisição, a 

classificação, a descrição, a comunicação e a conservação” (ROUSSEAU; COUTURE 1998, 

p. 24). 

 Para Bellotto (2002, p. 5), a arquivística como disciplina, “se ocupa da teoria, da 

metodologia e da prática relativa aos arquivos, assim como se ocupa de sua natureza, suas 

funções e da especificidade de seus documentos/informações. O objeto intelectual da 

arquivística é a informação ou, mais precisamente, os dados que possibilitam a informação”. 

 À vista disso, “pode-se dizer que é imprescindível organizar, sistematizar e 

disponibilizar informações, por meio de metodologias e de políticas integradas com base na 

pesquisa que subsidiem cada vez mais às administrações das organizações” (RIBEIRO, 2013, 

p.15). 

A base da Teoria Arquivística, segundo Bellotto (2002), é constituída pelos princípios 

arquivísticos. Estes, segundo a autora, devem estar na raiz da organização e do funcionamento 

dos arquivos e basicamente são dois: o Princípio da Proveniência ou do respeito aos fundos e 

o Princípio da Ordem Original. O primeiro, de acordo com a referida autora (2004, p. 28), é o 

que “norteia a constituição do fundo e alerta para que não sejam mesclados os documentos de 

um fundo com outro. Este princípio é considerado universalmente a base da arquivística 

teórico e prática”. Seguindo este entendimento, o Princípio da Proveniência diz que se deve 

respeitar a origem dos documentos, isto é, não agrupar documentos de várias instituições 

sobre uma mesma denominação.  

O conceito de fundos de arquivos segundo Duchein (1986) consiste em “manterem 

grupados, sem misturá-los a outros, os arquivos (documentos de qualquer natureza) 

provenientes de uma administração, de uma instituição ou de uma pessoa física ou jurídica: é 

o que se chama de fundo de arquivo dessa administração, instituição ou pessoa” (DUCHEIN, 

1986, p. 14). Desta forma cada instituição, cada pessoa física ou jurídica possui um fundo e, 

portanto, cada fundo é único.  
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Já o conceito do Princípio da Ordem Original é definido como, “o princípio segundo o 

qual o arquivo deveria conservar o arranjo dado pela entidade coletiva, pessoa ou família que 

o produziu” (DICIONÁRIO BRASILEIRO DE TERMINOLOGIA ARQUIVÍSTICA, 2005, 

p. 137) e, alguns autores, como Rousseau e Couture (1998, apud RIBEIRO, 2013) o 

consideram como o segundo grau do Princípio da Proveniência, pois estabelece que se deve 

manter a ordem a qual os documentos foram classificados e ordenados na sua origem, tendo 

em vista suas relações estruturais e funcionais, mantendo a organização das informações.  

É relevante dizer que os documentos, a partir de sua criação até sua destinação final, 

que pode ser a eliminação ou guarda permanente, passam por fases, que constituem, segundo 

o pensamento teórico arquivístico, o chamado “ciclo de vida dos documentos”. 

O ciclo de vida dos documentos é baseado em dois valores: primário e secundário. O 

valor primário dos documentos é atribuído em função da razão pela qual foram criados, 

considerando seu uso para os mais diversos fins, sejam eles administrativos, legais e fiscais, e 

o valor secundário é atribuído àqueles documentos que possuem valor além do primário, por 

possuírem caráter histórico informativo ou probatório, sendo que os documentos de valor 

secundário são de interesse não só da entidade produtora, mas também de outros usuários. 

Desta forma, esses documentos devem ser preservados em função do seu valor histórico-

cultural para a humanidade, e permanecerem acessíveis a quem necessitar e/ou tiver interesse. 

As fases que os documentos passam, bem como a frequência de uso dos mesmos 

compreendem a sistematização do Ciclo Vital dos Documentos, criando-se três tipos de 

arquivos (corrente, intermediário e permanente), que é chamado e/ou compreendido pelos 

teóricos arquivísticos como a Teoria das Três Idades. 

Na primeira idade dos documentos, ou seja, no arquivo corrente, se encontram os 

documentos com valor primário, ativos, que são de uso frequente pela administração, 

indispensável às atividades cotidianas, isto é, o “conjunto de documentos, em tramitação ou 

não, que, pelo seu valor primário, é objeto de consultas frequentes pela entidade que o 

produziu, a quem compete a sua administração” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 29). São 

constituídos de documentos em plena vigência, que possuem valor administrativo e legais 

plenos, pois “abrigam os documentos durante seu uso funcional, administrativo, jurídico, sua 

tramitação legal, sua utilização ligada às razões pelas quais foram criados” (BELLOTTO, 

2004, p. 24). 

Na segunda idade dos documentos, estão os arquivos intermediários, com valor 

primário em final de vigência, semiativos, ou melhor, com pouco uso e consulta que 
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aguardam a destinação final (guarda ou eliminação). Os arquivos intermediários “agrupam os 

documentos semiativos que têm um valor primário e que devem ser considerados durante um 

período de tempo determinado e que são utilizados ocasionalmente [...]” (ROUSSEAU; 

COUTURE, 1998, p. 285). Bellotto (2004, p. 24) diz que é nesta fase que, 

 

Os documentos são submetidos às tabelas de temporalidade, que determinam seus 

prazos de vigência e de vida, segundo as respectivas tipologia e função. Redigidas 

pelas comissões de avaliação, nas quais os arquivistas contam com a assessoria de 

administradores, juristas e historiadores, tais tabelas baseiam-se na legislação em 

geral, nas normas internas do órgão e sobretudo, na própria finalidade dos 

documentos em questão. Fixam critérios e justificativas para que possam eliminar 

certos papéis desnecessários ao órgão de origem e sem interesse para a pesquisa 

histórica. Os que restarem são os de valor permanente, são os documentos 

históricos. 

 

Sendo assim, a fase intermediária compreende fase importante para a preservação da 

história e da memória da humanidade, pois é aqui que os documentos passam por uma 

triagem que elimina os documentos sem valor administrativo, legal ou fiscal, que não servem 

mais às atividades cotidianas da administração e, por sua vez, ocupam lugar no arquivo 

desnecessariamente. Também, nesta fase, se determina quais documentos devem ser 

preservados por possuírem valor histórico. 

Na terceira idade dos documentos está o arquivo permanente, onde se encontram os 

documentos de terceira idade, inativos, com valor secundário, isto é, com valor histórico 

probatório e histórico informativo os quais devem ser conservados permanentemente. Este é 

“o período a partir do qual os documentos inativos deixam de ter valor previsível para a 

organização que os produziu” (ROUSSEAU; COUTURE, 1998, p. 116). Assim, devem 

receber os cuidados imprescindíveis para sua preservação e acesso, especialmente os 

documentos de caráter público, visto que a função primordial dos arquivos permanentes 

segundo Bellotto (2004, p.23), é “recolher e tratar documentos públicos, após o cumprimento 

das razões pelas quais foram gerados”. Desta forma, corrobora-se o entendimento de que os 

documentos públicos devem ser tratados e disponibilizados para quem deles necessitar ou 

tiver interesse. 

A seguir trataremos das funções arquivísticas, explicitando-se o que cada uma aborda 

no fazer arquivístico. 

 

3.1 FUNÇÕES ARQUIVÍSTICAS 
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As funções arquivísticas são as vias de acesso e preservação dos documentos. Assim, 

cada uma “cumpre um importante papel na gestão de documentos, e a característica orgânica 

dos documentos impõe uma forte relação entre elas” (ROUSSEAU; COUTURE, 1998, p. 

265).  

Os autores Rosseau e Couture (1998) indicam sete funções, a saber: a Produção, a 

Avaliação, a Aquisição, a Conservação, a Classificação, a Descrição e a Difusão de arquivos. 

A produção refere-se basicamente à elaboração dos documentos, a qual se dá pela 

necessidade do órgão produtor pelo exercício de suas funções e/ou atividades. 

Já, a avaliação de documentos de arquivo “é uma etapa decisiva no processo de 

implantação de políticas de gestão de documentos, tanto nas instituições públicas quanto nas 

empresas privadas” (BERNARDES, 1998, p. 13). Isto porque a avaliação nos argumentos de 

Ribeiro (2013) define quais documentos serão preservados e quais podem ser eliminados, 

conforme seu valor e possível uso que apresentam para a instituição que os gerou, assim como 

para a sociedade, pois seria inviável guardar toda a documentação produzida. Dessa maneira a 

avaliação auxilia na preservação dos documentos de valor histórico, uma vez que otimiza o 

tamanho do arquivo que deve ser preservado permanentemente. A avaliação no entendimento 

de Lopes (2000, p. 314) está integrada à classificação, pois “uma avaliação que alie a 

classificação às tipologias documentais têm mais chances de manter as informações e 

descartar as redundâncias”.  

A avaliação constitui uma atividade essencial do ciclo de vida dos documentos, e por 

isso, a literatura arquivística recomenda que seja realizada por uma Comissão de Avaliação de 

Documentos (CAD), de caráter interdisciplinar, composta por membros (permanentes e/ou 

variáveis) envolvidos com a documentação que se pretende avaliar. Esse processo de avalição 

documental de acordo com Bernardes (1998) gera a tabela de temporalidade dos documentos, 

instrumento fundamental que registra todo o ciclo de vida dos documentos, definindo assim 

seus prazos para transferência, recolhimento ou eliminação. A tabela de temporalidade 

conforme Faria (2006, p. 35) define, 

 

Os prazos em que os documentos devem ser mantidos no arquivo corrente (setorial); 

quando devem ser transferidos ao arquivo intermediário (central); e por quanto 

tempo devem ali permanecer, além de estabelecer critérios para a microfilmagem e 

para a eliminação ou recolhimento ao arquivo permanente. 
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Desta forma, a avaliação “contribui para a racionalização dos arquivos e eficiência 

administrativa, redução da massa documental além de possibilitar ágil recuperação das 

informações e preservação do patrimônio documental” (RIBEIRO, 2013, p. 21). 

A aquisição é o recebimento ou a passagem de propriedade de fundos dispersos, ou 

seja, uma ação formal de transmissão de propriedade de documentos de arquivo. 

Em relação à Conservação, Costa (2003 apud RIBEIRO, 2013, p. 23) entende que, 

 

É o levantamento, estudo e controle das causas de degradação, permitindo a adoção 

de medidas de prevenção. É um procedimento prático. O principal objetivo da 

conservação é o de estender a vida útil dos materiais. Para isso, é necessário a 

permanente fiscalização das condições ambientais, manuseio e armazenamento.  

 

Desta forma, a conservação pode referir-se a “um conjunto de ações estabilizadoras 

que visam desacelerar o processo de degradação de documentos ou objetos, por meio de 

controle ambiental e de tratamentos específicos (higienização, reparos e acondicionamento)” 

(CASSARES, 2000, p. 12). Essas ações, aliadas ao manuseio, realizados de maneira correta é 

que vão determinar o tempo de vida útil dos documentos e sua preservação a longo prazo. 

Junto com a conservação tem-se a preservação, que são procedimentos interligados que 

objetivam salvaguardar os documentos, para que as informações possam estar acessíveis 

quando necessárias. 

Na visão de Costa (2003 apud RIBEIRO, 2013, p. 23), a preservação é, 

 

O conjunto de medidas e estratégias de ordem administrativas, política e operacional 

que contribuem direta ou indiretamente para a proteção do patrimônio documental, 

em seus estados atuais. Por isso, devem ser impedidos quaisquer danos e destruição 

causados pela umidade, por agentes químicos e por todos os tipos de pragas e de 

micro-organismos. O autor ainda afirma que a manutenção e a limpeza periódica são 

à base da prevenção. 

 

Neste sentido, os procedimentos adequados de conservação e preservação adotados 

nos arquivos são essenciais para a garantia da preservação do patrimônio documental bem 

como, para que as instituições arquivísticas possam franquear o devido acesso ás informações 

que a contêm.  

A classificação de documentos é outra função arquivística. Esta por sua vez, se 

constitui em uma atividade intelectual, que tem em vista o agrupamento dos documentos, 

fundamentada nos princípios arquivísticos. Logo, “classificar é agrupar hierarquicamente os 

documentos de um fundo mediante conjunto ou classes desde os mais amplos aos mais 

específicos, de acordo com os princípios de proveniência e ordem original” (CRUZ 
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MUNDET, 1999, p.239). A classificação é importante para que o acervo documental receba 

correta organização física, o que contribui significativamente para o acesso às informações. 

Como a classificação é um ato intelectual, e não engloba a atividade física de 

organização dos documentos, cabe aqui ressaltar, a importância do arranjo documental, que 

segundo Paes (2004) consiste na ordenação dos documentos, ou seja, a ordenação em fundos, 

a ordenação das séries dentro dos fundos e, se necessário, dos itens documentais dentro das 

séries.  

Referente ao arranjo dos documentos, Bellotto (2006, p. 139) fala que,  

 

O arranjo é uma operação ao mesmo tempo intelectual e material: 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; ordená-los nas estantes. 

 

Desta forma, é possível dizer que as atividades de classificação e arranjo se 

complementam nas operações intelectuais e físicas dos documentos, resultando deste 

processo, o quadro de arranjo, onde os documentos encontram-se classificados em níveis, isto 

é, em fundos; grupos ou seções; subgrupos ou subseções; séries e subséries. 

Voltando a função de classificar, Gonçalves (1998) diz que o objetivo da classificação 

é dar visibilidade às funções e as atividades do órgão produtor dos documentos e deixar clara 

a relação entre eles.  

Por sua vez, Schellenberg (2004) apresenta três tipos de classificação: funcional, 

organizacional e por assunto. A classificação funcional, segundo o referido autor, reflete as 

funções e atividades exercidas pela entidade produtora, apresentando de maneira clara o 

desenvolvimento da instituição. Para ele, este tipo de classificação é a maneira mais adequada 

de classificar os documentos, no sentido em que proporciona maior flexibilidade, estabilidade 

e facilidade de aplicação, pois os documentos “resultam de uma função, são usados em 

relação a uma função e devem, portanto, ser classificados de acordo com esta” 

(SCHELLENBERG, 2004, p. 95). Já o método de classificação organizacional segundo o 

mesmo autor, é baseado na estrutura administrativa do órgão produtor e que, devido às 

mudanças estruturais dos órgãos produtores de documentos, a adoção desse método é 

inconveniente e instável. Por isso, Schellenberg (2004, p. 91) infere que, a classificação 

organizacional “é possível e aconselhável somente em governos de organização estável, e cuja 

as funções e processos administrativos sejam bem definidos”. No que se refere a classificação 

por assunto, Schellenberg (2004) conclui que esta é baseada no conteúdo dos documentos, e 
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isso torna difícil sua aplicação, uma vez que um mesmo documento pode conter vários tipos 

de assunto. Ainda, esse método de classificação não oferece objetividade e estabilidade, o que 

pode gerar problemas no futuro, como por exemplo, na hora de realizar a avaliação. 

 A descrição documental, que também é uma função arquivística, envolve um conjunto 

de procedimentos que resultam na criação de instrumentos de pesquisa. Desta forma, “sua 

elaboração criteriosa, cuidada e precisa, rigorosa mesmo, é tarefa primordial do arquivista dos 

arquivos de terceira idade” (BELLOTTO, 2004, p. 173). O processo de descrição, segundo a 

autora citada (2006, p. 179) consiste na “elaboração de instrumentos de pesquisa que 

possibilitem a identificação, o rastreamento, a localização e a utilização de dados”. Afirmando 

ainda, que “a descrição é a única maneira de possibilitar que os dados contidos nas séries e/ou 

unidades documentais cheguem até os pesquisadores”. Desta forma, a descrição documental é 

imprescindível para que as instituições arquivísticas promovam o acesso e intercambio das 

informações.  

A descrição documental de acordo com Machado e Camargo (2000, p.35) se define 

como um “conjunto de procedimentos que, a partir de elementos formais e de conteúdo, 

permitem a identificação de documentos e a elaboração de instrumentos de pesquisa”. Estes, 

na concepção de Bellotto (2004, p. 33), “constituem as vias de acesso do historiador ao 

documento”. São os instrumentos de pesquisa que apresentam toda a informação que o 

pesquisador precisa para realizar suas pesquisas com clareza, pois é neles que constam tudo o 

que o arquivo possui, ou seja, quais os fundos, grupos, séries, e peças documentais existentes 

no arquivo permanente, isto é, são:  

 

As ferramentas utilizadas para descrever um arquivo ou parte dele, tendo a função 

de orientar a consulta e de determinar com exatidão, quais são e onde estão os 

documentos. Referem-se ao acesso e ao controle de um acervo, geralmente 

permanente, e com, pelo menos, uma identificação ou organização mínima. Têm 

como função principal disponibilizar documentos para a consulta (LOPEZ, 2002, p. 

10).  

 

Neste sentido, os instrumentos de pesquisa, resultados do processo de descrição, 

formam a ponte de ligação entre as informações e seus usuários, pois são os instrumentos de 

pesquisa que aproximam os pesquisadores dos conjuntos documentais existentes em um 

arquivo, uma vez que indicam quais são os documentos existentes no arquivo, e ainda, 

orientam com exatidão a consulta aos mesmos. 

Ainda referente à descrição, Lopes (1998, p. 126) compreende que, “a descrição no 

sentido da arquivística integrada é vista como um resultado do conjunto geral de 
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procedimentos que começa no diagnóstico e continua ao longo das idades, ganhando maior 

detalhamento e complexidade nos arquivos permanentes”. Nesta perspectiva a descrição 

fornece o aceso às informações, facilita o controle do acervo e também possibilita a 

conservação das fontes primárias, isto é, preserva os documentos originais existentes no 

arquivo. 

Face à importância do processo de descrição, houve a necessidade de padronizar as 

descrições arquivísticas em âmbito internacional. Assim, muitos esforços evidenciaram a 

elaboração de normas, tanto de cunho internacional quanto nacional, que atendessem com 

maior facilidade o trabalho de descrição arquivística. 

As normas de descrição são baseadas em princípios teóricos aceitos e foram criadas 

para subsidiar as descrições arquivísticas. Elas objetivam identificar e explicar o contexto e o 

conteúdo de documentos de arquivos com o objetivo de promover o acesso aos mesmos. Com 

isso, pode-se dizer que “a normalização contribui não apenas para o intercâmbio entre 

diferentes instituições, como também facilita o acesso e a consulta em geral” (LOPEZ, 2002, 

p. 19). 

Conforme falamos anteriormente, a finalidade de um arquivo é disponibilizar as 

informações nele contidas, para que os usuários satisfaçam suas necessidades de informação. 

Nesta lógica, o acesso é a função arquivística pela qual se concretiza essa finalidade de forma 

eficiente. 

Um dos objetivos da gestão das informações é a difusão dos acervos. Assim, o acesso 

às informações é primordial para o desenvolvimento das atividades de qualquer 

órgão/instituição. E, o processo de difusão “vem a ser a divulgação, o ato de tornar público, 

de dar a conhecer o acervo duma instituição assim como os serviços que esta coloca à 

disposição dos seus usuários” (BLAYA PEREZ, 2005, p. 7). 

Ainda na concepção do autor acima citado, 

 

Disponibilizar as informações para o maior número de pessoas é o objetivo principal 

em um processo de difusão. Isso já está implícito nas atividades desenvolvidas 

dentro da maioria das instituições arquivísticas. Não basta tratar a documentação, 

devemos também disponibilizá-las. Quanto maior o número de usuários acessando 

as informações, maior será o êxito obtido (BLAYA PEREZ, 2008, p. 32). 

 

Outro aspecto que também cabe salientar são os tipos de difusão, Bellotto (2006, p. 

247) distinguiu a difusão cultural, a educativa, e a editorial, apontando que, 

 

Quando um arquivo público instala, alimenta, desenvolve e expande seus serviços 

editoriais, culturais e educativos, alinhando-os à sua função informacional 
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administrativa e científica, ele preenche seu lugar por direito e por conquista na 

comunidade. Esta deve ver no arquivo uma tribuna e um manancial de direitos e 

deveres, um lugar de entretenimento e uma real fonte de cultura e saber. 

 

Neste sentido, é função dos arquivos difundir e divulgar as informações de seus 

acervos, garantindo os direitos de todo e qualquer cidadão, pois, de acordo com Bellotto, 

(2002, p. 16) o arquivo é “o guardião dos direitos e deveres cívicos do cidadão”. Sendo assim, 

o arquivo assume o compromisso de preservar e garantir o acesso ao patrimônio documental 

que está sob sua custódia. 

À luz deste pensamento, o presente trabalho se propõe a construir um manual de 

procedimentos para o acervo fotográfico do AHM, com o intuito de colaborar no 

desenvolvimento de ações concernentes à preservação do mesmo, no sentido de proporcionar 

o acesso permanente a este.  

Este capítulo versou sobre a arquivística e suas funções. O próximo capítulo trata das 

políticas públicas no contexto dos arquivos históricos. 



4 POLÍTICAS PÚBLICAS NO CONTEXTO DOS ARQUIVOS HISTÓRICOS  

 

Os arquivos públicos são formados por documentos criados ou recebidos a partir do 

exercício das funções administrativas dos diferentes setores e são guardados pela sua origem, 

que é pública. Assim, “são formados por documentos que pertencem ao domínio do Estado, 

em nível nacional, estadual e municipal, acumulados em decorrência das funções executivas, 

legislativas e judiciárias” (RICHTER, et al., 2004, p. 63). 

Na Lei dos Arquivos, Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, em seu capítulo 1, artigo 

1º é destacado que “é dever do Poder Público a gestão documental e a proteção especial a 

documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao 

desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação”, e ressalta no capítulo 

2, artigo 7º que os arquivos públicos “são os conjuntos de documentos produzidos e 

recebidos, no exercício de suas atividades, por órgãos públicos de âmbito federal, estadual, do 

distrito federal e municipal em decorrência de suas funções administrativas, legislativas e 

judiciárias”. Entretanto, todos os documentos gerados e/ou recebidos pelos diferentes setores 

desses órgãos são decorrentes das atividades desenvolvidas por eles, formando assim, um 

conjunto de documentos dada a identidade desses órgãos públicos. Desta forma, os 

documentos produzidos por uma instituição pública pertencem a um arquivo público e esses 

arquivos “existem com a função precípua de recolher, custodiar, preservar e organizar fundos 

documentais originados na área governamental, transferindo-lhes as informações para servir o 

administrador, ao cidadão e ao historiador” (BELLOTTO, 1991, p. 147). 

Neste contexto o arquivo histórico é o órgão responsável pela guarda, preservação, 

divulgação e estudo dos documentos considerados de valor histórico, ou que após uma 

avaliação são classificados para guarda permanente, produzidos ou adquiridos pela 

administração pública. Também de documentos de caráter privado que, são significativamente 

importantes pela complementaridade ou elucidação que oferecem à documentação de caráter 

público. 

Logo, o arquivo tem como função principal servir seus usuários, disponibilizando 

informações contidas nos documentos. Esta disponibilização deve ser eficiente para o bom 

desempenho da função do arquivo. No entanto, para que isso ocorra, o arquivo precisa estar 

em conformidade com a metodologia arquivística, utilizando-se dos princípios, regras e 

técnicas arquivísticas. 

As organizações no exercício e desenvolvimento de suas funções produzem registros 

das informações nos mais diferentes suportes, exigindo da gestão da informação arquivística o 
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tratamento da informação, para que haja gestão organizacional. A arquivística tem bases 

teóricas, intervenções e métodos de trabalho próprios, tornando-se imperativo implementar 

políticas em prol dos arquivos. Frente a esse paradigma, “os documentos necessitam de 

tratamento global desde sua criação ou produção até sua destinação final, resultando no 

aumento de possibilidades quanto ao seu uso, favorecendo processos de decisão às 

administrações” (CORDENONSI et al., 2007, p. 12). 

O meio social em constante processo de transformação, seja na área cultural, política, 

econômica, científica e/ou tecnológica tem exigido frente a essa conjuntura, a instituição de 

políticas arquivísticas. No entendimento de Jardim (2006, p.10) uma política pública 

arquivística caracteriza-se por um conjunto de premissas, decisões e ações de interesse social 

as quais devem ser produzidas pelo Estado, contemplando diversos aspectos, sejam 

administrativos, legais, científicos, culturais, tecnológicos, etc. Tudo isso relativos “à 

produção, uso e preservação da informação arquivística de natureza pública e privada”. 

Assim, as instituições públicas arquivísticas devem desenvolver suas ações observando as 

recomendações do CONARQ, bem como as determinações do Sistema de Gestão de 

Documentos de Arquivo – SIGA, da Administração Pública Federal, para que seja 

padronizado a gestão documental, e a proteção dos documentos de arquivos. Desta forma, o 

arquivo público garante seu papel na sociedade.  

Silva, Santos e Viero (2009, p. 6) ao tratarem sobre a política nacional de arquivos, 

afirmam que “o cenário atual para tratamento dos documentos arquivísticos em âmbito federal 

é constituído pelo CONARQ, órgão central SINAR, que define a política nacional de arquivos 

e; o Arquivo Nacional, órgão central do SIGA, responsável por implementar e acompanhar as 

políticas estabelecidas pelo CONARQ”. 

O CONARQ por sua vez, 

 

é o órgão central do Sistema Nacional de Arquivos (SINAR). O CONARQ foi 

criado pela Lei 8.159 de 1991, regulamentado pelo Decreto nº 1.173, de 29 de junho 

de 1994, e sua instalação se deu em 15 de dezembro de 1994. A política nacional de 

arquivos e a legislação brasileira são balisadoras das ações relacionadas à gestão da 

informação arquivística, formuladas por esse conselho. Esse conselho deve 

constituir-se na ligação entre o Estado e a Sociedade Civil no que se refere à gestão 

e ao direito à informação (CISCATO; CARGNELUTTI; GARCIA; CARPES, 2011, 

p. 19). 

 

Ao mencionar as iniciativas já desenvolvidas pelo CONARQ, as autoras citam como 

exemplo: 
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a normalização da descrição arquivística, padronização dos termos arquivísticos com 

a publicação do Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, estudos quanto 

à gestão de documentos eletrônicos e, principalmente, publicações das Resoluções 

do CONARQ que são o subsídio fundamental no estabelecimento da política 

nacional de arquivos (CISCATO; CARGNELUTTI; GARCIA; CARPES, 2011, p. 

20). 

 

Silva, Santos e Viero (2009, p. 6) ao falarem sobre o Sistema de Gestão de 

Documentos de Arquivo – SIGA, da Administração Pública Federal apontam que:  

 

O Decreto 4.915 regulamenta as diretrizes do Sistema de Gestão de Documentos de 

Arquivo (SIGA) da administração pública federal, estruturando os mecanismos 

necessários para gestão e recolhimento (ao Arquivo Nacional) e acesso (pela 

administração pública e demais usuários externos) dos documentos produzidos e 

recebidos pelo Poder Executivo Federal.  

 

Ao aprofundarem sobre a atuação do SIGA, as autoras explicam que este “é dirigido 

pela Coordenação Central que propõe políticas, diretrizes e normas relativas à gestão de 

documentos de arquivo; sugere alterações ou adaptações necessárias ao aperfeiçoamento dos 

mecanismos de gestão de documentos de arquivo e; avalia os resultados obtidos com a 

aplicação das normas propondo, quando necessários ajustamentos” (SILVA; SANTOS e 

VIERO, 2009, p. 7). Sendo assim, reitera-se a importância das recomendações desses órgãos 

na instituição de políticas públicas arquivísticas. 

Vale salientar que para se implantar políticas nos arquivos, as instituições públicas 

devem reconhecer o valor que as informações contêm para a humanidade e adotar os 

procedimentos necessários para proteção e disponibilização das informações contidas nos 

documentos. Estes procedimentos são metodologias e técnicas contidas na ciência 

arquivística. 

No capítulo a seguir se apresenta a legislação brasileira que trata da preservação e do 

acesso aos arquivos. 

 



5 A PRESERVAÇÃO E O ACESSO AOS ARQUIVOS EM CONFORMIDADE 

COM A LEGISLAÇÃO ARQUIVÍSTICA BRASILEIRA 

 

A preservação e o acesso aos arquivos de caráter público estão previstos em lei, 

independente da esfera ao qual está ligado, pois, 

 

No âmbito público, os arquivos são providos de uma legislação própria, ao qual 

deliberam diretrizes e normativas a serem seguidas. No Brasil com a vigência da Lei 

8.159, de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados, 

pode-se estabelecer e estreitar um maior envolvimento com o campo arquivístico, 

visto que, nela se estabelece que a gestão de documentos públicos compete a 

instituições arquivísticas (SILVA, 2015, p. 12). 

 

Sendo assim, todo órgão e/ou instituição pública que tem sob sua custódia um 

patrimônio documental deve cumprir a legislação concernente. 

A Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991 (BRASIL, 1991), conhecida como “A Lei dos 

Arquivos” é considerada um marco legal na área arquivística, pois veio normalizar vários 

aspectos na gestão e proteção dos arquivos. No seu art. 2º, a Lei conceitua arquivo como: 

 

Os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, 

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

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

informação ou a natureza dos documentos.  

 

Como vimos anteriormente, a lei antes citada, em seu capítulo II, Art. 7º, diz que 

arquivos públicos “são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos, no exercício de 

suas atividades, por órgãos públicos de âmbito federal, estadual, do distrito federal e 

municipal em decorrência de suas funções administrativas, legislativas e judiciárias” e ainda 

detalha no Art. 1º que “é dever do poder público a gestão documental e a proteção especial a 

documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao 

desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação”, deixando claro aqui os 

pontos de preservação e acesso aos documentos de arquivo. 

Esta mesma Lei, em seu Art. 26 cria o Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ 

que é regulamentado pelo Decreto nº 4.073
1
, de 3 de janeiro de 2002, o qual apresenta em seu 

Art.1º o propósito deste Conselho, que é um órgão colegiado, vinculado ao Arquivo Nacional 

 

1 
Fonte: O decreto nº 4.073, de 03 de janeiro de 2002 consolidou os decretos anteriores - nºs , de 29 de 

junho de 1994; , de 25 de abril de 1995, , de 20 de março de 1997 e , de 18 de janeiro de 1999. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4073.htm>. Acesso em 21 de mar de 2017.

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4073.htm
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que tem por finalidade definir a política nacional de arquivos públicos e privados, bem como 

exercer orientação normativa visando à gestão documental e à proteção especial aos 

documentos de arquivo. E, no Art.2º aborda as competências do CONARQ que são: 

estabelecer diretrizes para o funcionamento do Sistema Nacional de Arquivos (SINAR), 

visando à gestão, à preservação e ao acesso aos documentos de arquivo. 

O CONARQ desde sua criação
2
 tem concentrado seus esforços no sentido de suprir o 

Brasil de um importante corpus de atos normativos que regulam matérias arquivísticas sobre 

diversos temas relativos à gestão, à preservação e ao acesso aos documentos públicos. Ele 

atua como uma das principais fontes de informação sobre arquivos, padrões e melhores 

práticas arquivísticas, vem produzindo e divulgando um amplo e significativo repertório de 

publicações técnicas, com o objetivo de disseminar conhecimento arquivístico. Suas 

publicações são consideradas referência para a prática arquivística em instituições públicas e 

privadas em território nacional e na América Latina.  

Anteriormente a “Lei dos Arquivos”, a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) 

já havia imposto, no parágrafo 2º do art. 216, que “cabem à administração pública, na forma 

da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta 

a quantos dela necessitarem”. Neste sentido, deixou explícita a responsabilidade dos governos 

sobre a gestão documental e a obrigatoriedade de prover o acesso às informações. 

A Lei de Acesso à Informação (LAI) (Lei nº 12.527 / BRASIL, 2011) vem 

regulamentar o direito constitucional de acesso às informações públicas. Essa norma entrou 

em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, 

física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações 

públicas dos órgãos e entidades. Desta forma, fica evidente que a administração pública deve 

manter os documentos íntegros para garantir o acesso a quem tiver interesse. Sendo assim, 

medidas de proteção ao patrimônio documental são fundamentais, especialmente em arquivos 

públicos. 

Em esfera estadual temos a Lei nº. 7.231, de 18 de dezembro de 1978 (BRASIL, 

1978), a qual diz em seu Art. 1º que os bens existentes ou trazidos em que a preservação seja 

de interesse público constituem o patrimônio cultural do Estado e devem ser objeto de seu 

interesse e cuidadosa proteção, onde se inclui também os acervos documentais. E, o acesso ao 

patrimônio cultural do Estado está previsto na Constituição de 1989 (BRASIL, 1989) em seu 

 

2  
Fonte: O CONARQ. Disponível em: <http://conarq.gov.br/o-conselho.html>. Acesso em 21 de mar de 

2017. 

http://conarq.gov.br/o-conselho.html
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Art. 221, o qual reconhece como patrimônio natural os bens de natureza material e imaterial 

que se referem à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade rio-grandense.  

Dentre a legislação que rege a preservação e o acesso ao patrimônio documental temos 

também a Portaria nº 259, de 2 de setembro de 2004. Esta Portaria cria o Comitê Nacional do 

Brasil do Programa Memória do Mundo da UNESCO que objetiva “assegurar a preservação 

das coleções documentais de importância mundial, por meio de seu registro na lista do 

patrimônio documental da humanidade, democratizar seu acesso e criar a consciência sobre a 

sua importância e a necessidade de preservá-lo”.  

O órgão responsável por gerir o patrimônio documental no Brasil é o Arquivo 

Nacional
3
. Criado em 1838, é o órgão central do SIGA, da administração pública federal, 

integrante da estrutura do Ministério da Justiça. Tem por finalidade implementar e 

acompanhar a política nacional de arquivos, definida pelo CONARQ, por meio da gestão, do 

recolhimento, do tratamento técnico, da preservação e da divulgação do patrimônio 

documental do País, garantindo pleno acesso à informação, visando apoiar as decisões 

governamentais de caráter político-administrativo, e o cidadão na defesa de seus direitos e de 

incentivar a produção de conhecimento científico e cultural.  

Estas são algumas das normas que compõem o rol da legislação brasileira que tratam 

sobre o tema da preservação e do acesso aos arquivos. Com tudo isso, torna-se irrefutável a 

proteção e o acesso ao patrimônio documental por parte da administração pública e a garantia 

dos direitos de acesso às informações aos cidadãos. A seguir abordaremos sobre a fotografia e 

seus aspectos mais relevantes para o contexto desta pesquisa.  

 

3  
Fonte: Arquivo Nacional. Disponível em: 

<http://www.arquivonacional.gov.br/institucional/historico.html>. Acesso em 21 de mar de 2017. 

http://www.arquivonacional.gov.br/institucional/historico.html


6 A FOTOGRAFIA 

 

Contextualizar a fotografia é a finalidade deste capítulo, no sentido de demonstrar um 

pouco sua história, características, os critérios que envolvem sua conservação e preservação e 

como ela pode ser utilizada como elemento de pesquisa. 

Para Pereira (2015) o primeiro grande nome a destacar na história da fotografia, é 

Aristóteles, conhecido filósofo da Grécia Antiga, pois enquanto estava sentado debaixo de 

uma árvore observou o reflexo do sol no solo, em forma de meia-lua, durante um eclipse 

parcial e isso o fez concluir que, quanto menor fosse à distância entre as folhas que eram 

penetradas pela luz do sol, mais nítida era a imagem refletida. Segundo o autor, esta 

observação ignorada durante séculos veio a ser resgatada no século XIV por pintores, que 

utilizavam essa técnica, designada por câmara escura, para produzirem desenhos como 

material de apoio para as suas pinturas. O referido autor diz que Leonardo da Vinci foi um 

desses pintores e, o primeiro a descrever o conceito de câmara escura, embora esta descrição 

só tenha sido publicada no final do século XVIII.  

A câmara escura, segundo Pereira (2015, p. 1) tratava-se de, 

 

Um “objecto” fechado, com um orifício que, segundo o princípio físico da 

propagação retilínea da luz (entrada de luz no objecto), permitia um embate dos 

raios luminosos na parede paralela ao orifício. Este embate resultava numa imagem 

real de um objeto invertido. Quanto menor fosse o orifício, mais nítida era a imagem 

formada, dado que a existência de raios luminosos vindos de outras direcções era 

menor.   

 

 Conforme o autor acima citado (2015) com o aparecimento da câmara escura, muitos 

se interessaram pelo aperfeiçoamento desta técnica que foi essencial para a obtenção da 

primeira fotografia, a qual foi de autoria do francês Joseph Nicéphore Niépce, em 1826 e, que 

Niépce foi o primeiro a conseguir colocar em prática essa técnica:  

 

Expondo, durante oito horas seguidas, à luz solar, uma placa de estanho coberta por 

betume, um derivado do petróleo, permitindo-lhe, assim, obter a primeira fotografia 

de que há registos. Niépce intitulou a sua técnica de heliografia, visto tratar-se de 

uma fotografia conseguida através da junção do sol e da física (PEREIRA, 2015, p. 

1).  

 

Pereira (2015) ainda destaca que mais tarde, Louis Jacques Daguerre, criou o 

Daguerreótipo, que consistia em uma câmara escura com chapas de prata impressionadas. 

Estas chapas, segundo o autor (2015, p. 2), “eram viradas de um lado e outro até que, com 

iluminação adequada, fosse possível obter uma imagem em tons de cinzento e, para tal, as 

fotografias tinham de ser previamente iodadas”. O referido autor (2015) escreve ainda, que 
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documentos históricos contam que estas fotografias eram preservadas em estojos, como se 

fossem joias, pois a fotografia era encarada como a única forma de perpetuar a memória das 

pessoas, sendo tratada como uma verdadeira relíquia.  

Historicamente, Chagas (2011, p.4) considera que, 

 

A fotografia surgiu no primeiro quarto do século XIX e começou a fazer parte de 

acervos por volta do início do século XX. Durante este período houve a 

consolidação da fotografia como forma de registro e também o surgimento da 

importância do objeto em si como documento, posto que uma imagem fotográfica 

traz tanto informações de conteúdo como também inúmeros dados sobre a forma de 

produção da imagem. 

 

 Em se tratando da estrutura física das fotografias Kennedy e Mustardo (2001) 

destacam que estas, podem ser divididas em três camadas, a saber: uma camada de suporte 

primário onde são usados materiais como metal (placas de cobre com prata e de ferro 

laqueado), vidro (como negativos de vidro), plásticos (negativos em filme, como acetato, 

nitrato e poliéster) e papéis resinados; uma camada aglutinante a qual são comuns materiais 

como albúmen, colódio ou gelatina, e material da imagem final. No caso de fotografias em 

preto e branco são usadas partículas metálicas finamente divididas, e no caso de fotografias 

coloridas, usa-se corantes ou pigmentos.  

Em relação aos elementos essenciais componentes da fotografia, Mosciaro (2009, p. 

14) compreende que são o “suporte e a substância formadora da imagem. Além destes dois, 

outros elementos como os ligantes e substâncias de recobrimento podem estar presentes”. A 

autora afirma que “um suporte fotográfico pode ser qualquer superfície capaz de receber uma 

substância sensível à luz […] mas os suportes predominantemente utilizados na história da 

fotografia têm sido o papel, o metal, o vidro e o plástico” (MOSCIARO, 2009, p. 15). No 

caso, o papel foi um dos primeiros materiais a serem utilizados como suporte fotográfico, e 

serviu tanto para a produção de negativos quanto de positivos; as chapas de metal serviram de 

suporte para dois dos processos mais antigos da história da fotografia que são o daguerreótipo 

e o ferrótipo; o vidro teve utilização na produção de negativos, de diapositivos e de imagens 

positivas diretas, e o plástico surgiu como substituto do vidro como suporte para os negativos. 

A autora citada (2009, p.15) afirma ainda que a substância responsável pela imagem 

exibida na fotografia “pode ser composta por metais, pigmentos ou corantes aplicados 

diretamente sobre o suporte ou dispersas em substâncias transparentes, os ligantes”. E diz que, 

“a prata tem sido, sem dúvida, a substância formadora da imagem mais utilizada na indústria 

fotográfica” (MOSCIARO, 2009, p. 15). O ligante, segundo Mosciaro (2009) é um material 
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transparente onde está dispersa a substância formadora da imagem e sua função é aglutinar e 

manter a substância formadora da imagem aderida ao suporte.                                                                 

Os ligantes mais encontrados são: a albumina, o colódio e a gelatina. 

Enfim, a fotografia pode ter sido produzida de diversas maneiras ao decorrer da 

história, pois, 

 

São muitos os processos fotográficos conhecidos e inúmeras as suas variações. 

Cientistas, inventores e fotógrafos buscaram aprimorar e diversificar a forma de 

imprimir as imagens captadas pela câmera, seja introduzindo pequenas variações em 

processos já conhecidos, seja criando sistemas inteiramente novos (MOSCIARO, 

2009. p. 17). 

 

O fato é que independente da forma e/ou razão pela qual a fotografia é produzida, ela 

nos proporciona uma rica fonte cultural, pois registra fatos, atos, costumes, lugares, paisagens, 

monumentos, personalidades, ou seja, uma vastidão de coisas que remetem à nossa história e 

à memória. Sendo assim, a fotografia é um documento significativo que faz parte do 

patrimônio documental da humanidade, sendo relevante sua preservação. 

 

6.1 CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS 

 

Como vimos no subcapítulo que apresenta as funções arquivísticas, a conservação e a 

preservação são procedimentos que visam manter organizado e em bom estado físico os 

documentos para que as informações possam estar acessíveis quando necessárias. No entanto, 

segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005, p. 134), são 

procedimentos distintos, onde a preservação é a “[...] prevenção da deterioração e danos em 

documentos, por meio de adequado controle ambiental e/ou tratamento físico e/ou químico”, 

enquanto a conservação é a “[...] promoção da preservação e da restauração dos documentos”. 

Assim como defende Zúñiga (2002, p. 73), “[...] a preservação é entendida de forma 

extremamente abrangente, compreendendo todas as ações desenvolvidas pela instituição 

visando a retardar a deterioração e possibilitar o pleno uso a todos os documentos 

arquivísticos sob sua custódia” […]. E para esta mesma autora citada acima, 

 

A conservação compreende o exame do documento arquivístico, seu tratamento e a 

documentação desse tratamento. Os conservadores seriam, portanto, aqueles que 

realizam tais atividades, preservando a integridade física dos documentos, ou seja, 

seu significado histórico e estético (ZÚÑIGA, 2002, p. 73).  

Em se tratando de fotografias, cuidados especiais são necessários para sua conservação 

e preservação, pois as fotografias possuem uma sensibilidade particular que é inerente ao seu 
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suporte físico. Isto acontece por consequência do resultado dos processos químicos 

necessários para sua revelação. À vista disso, sua degradação é superior à de outros 

documentos uma vez que, 

 

Mais sensíveis que a maioria dos documentos em papel, as fotografias têm uma 

química complexa que deve ser levada em consideração, caso se pretenda preservá-

las para o futuro. Embora a amplitude dos processos fotográficos varie de modo 

significativo, princípios gerais já estabelecidos podem ser aplicados a todas as 

fotografias para se garantir sua salvaguarda (MUSTARDO; KENNEDY, 2001, p. 7). 

 

Assim, para garantir a salvaguarda permanente das fotografias é imprescindível um 

tratamento diferenciado, pois de acordo com Mosciaro (2009) as coleções fotográficas mais 

antigas apresentam marcas associadas ao tratamento ao qual receberam ao longo da vida, ou 

seja, condições de guarda inadequada, manuseio descuidado ou até mesmo a deterioração 

característica de objetos esquecidos. E, mesmo aquelas que receberam tratamento especial, 

raramente estarão acondicionadas e/ou armazenadas conforme os parâmetros exigidos para a 

permanência. 

Diante disso, procedimentos de preservação adequados, em conformidade com as 

normas exigidas para estender a vida útil dos acervos fotográficos são indispensáveis, 

especialmente num arquivo histórico, dado que “a conservação fotográfica está ligada à ideia 

de proporcionar o maior tempo de vida aos objetos fotográficos, uma vez que esses são 

extremamente frágeis por natureza [...]” (FILIPPI, LIMA, CARVALHO; 2002, p. 16) e o 

arquivo tem a obrigação de manter íntegros e acessíveis os acervos que estão sob sua 

custódia. 

As autoras acima citadas afirmam que “[…] todos os materiais fotográficos têm uma 

estrutura físico-química complexa e instável e é necessário compreendê-la para entender o 

comportamento dos materiais presentes nas coleções e estabelecer os procedimentos corretos 

para salvaguardá-los [...]” (2002, p. 16). Mas que atualmente existem, 

 

“[…] princípios básicos e gerais, estudados e estabelecidos, adaptados à realidade 

brasileira, que podem orientar a conservação de uma ampla variedade de materiais, 

tanto dos suportes quanto dos elementos formadores da imagem latente e visual, 

visando garantir a longa permanência da fotografia […] (FILIPPI, LIMA, 

CARVALHO; 2002, p. 12). 

 

Neste sentido, para que se estabeleçam os métodos eficazes de preservação das 

fotografias é preciso um estudo criterioso sobre vários aspectos, dos quais Filippi, Lima e 

Carvalho (2002) destacam a diversidade do conjunto de registros fotográficos que se tem em 
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mãos (negativos em preto & branco e em cores, fotografias em preto & branco e em cores, 

transparências, álbuns, objetos e outros); o estado de conservação como um todo e, 

posteriormente, caso a caso; o sistema de acondicionamento de cada subconjunto, envolvendo 

tratamentos básicos de limpeza e estabilização; o manuseio sem danos aos materiais; a área de 

guarda, respeitando os padrões de armazenamento; o tipo de divulgação previsto para as 

imagens e o acesso às imagens. 

 Pavão (2004) reforça que o processo de conservação da fotografia consiste em oito 

pontos básicos: observação e descrição; controle de ambiente; organização; 

acondicionamento; controle das condições de uso; cópia e duplicação, reparação de peças 

danificadas e formação de técnicos. Portanto, quando se pretende preservar fotografias 

permanentemente, deve-se atentar para todos estes elementos, pois “todos os tipos de 

documentos fotográficos devem estar protegidos contra os aspectos internos e externos que 

induzem à deterioração” (FILIPPI; LIMA; CARVALHO; 2002, p. 35).  

Os aspectos internos de deterioração fotográfica são inerentes ao próprio suporte que 

são sensíveis por natureza ao qual Mustardo e Kennedy (2001, p. 8) entendem que “uma das 

considerações básicas que devemos ter em mente é que qualquer que seja o processo, uma 

‘fotografia’ será uma composição de materiais, em geral com uma configuração laminada ou 

em camadas, com todas as resultantes químicas e os riscos que isto possa acarretar”. Por outro 

lado, os aspectos externos se apresentam de várias maneiras, dentre as quais as “áreas de 

armazenamento inadequadas, materiais de acondicionamento de baixa qualidade e práticas 

de manuseio inapropriadas estão entre os maiores fatores que contribuem para a deterioração 

das fotografias” (MUSTARDO; KENNEDY, 2001, p. 8). Atualmente existem várias maneiras 

de se combater estes fatores de riscos à preservação dos acervos fotográficos, porém: 

 

[…] algumas são mais fáceis de serem realizadas, enquanto outras requerem maior 

dispêndio de tempo, dinheiro e energia. Qualquer que seja o nível de especialização 

da equipe envolvida e do compromisso, algum esforço sempre poderá ser feito para 

a melhoria das áreas de armazenamentos, dos materiais de acondicionamento ou das 

práticas de manuseio dentro de qualquer instituição [...] (MUSTARDO; KENNEDY 

2001, p. 8). 

 

Neste viés, cabe ao pessoal envolvido com a proteção e o acesso a estes patrimônios 

documentais a implementação de medidas protetivas apropriadas, para que seja garantida a 

preservação da memória através destas fontes históricas/culturais. 
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6.2 A DIGITALIZAÇÃO DE FOTOGRAFIAS COMO FERRAMENTA PARA A 

PRESERVAÇÃO E O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES 

 

Cada vez mais o uso das tecnologias vem se destacando. Na área dos arquivos não é 

diferente, pois a utilização da tecnologia no gerenciamento das informações contribui tanto 

para a manutenção do acervo quanto para o acesso às informações.  

Uma das ferramentas tecnológicas que favorecem a preservação e o acesso às 

informações contidas num acervo documental é a digitalização, a qual é definida como um 

“processo de conversão de um documento para o formato digital por meio de dispositivo 

apropriado, como um escâner” (DICIONÁRIO BRASILEIRO DE TERMINOLOGIA 

ARQUIVÍSTICA, 2005, p. 69). 

A digitalização, ou seja, a transposição do objeto físico para o ambiente digital 

segundo Schäfer (2013, p. 27), permite que o documento seja utilizado de várias formas não 

possibilitadas no suporte convencional, destacando: 

 

Recuperação de informações ilegíveis através de técnicas de ajuste de imagem, 

intercâmbio e disponibilização de acervos por meio da internet, economia de espaço 

físico na guarda de documentos, acesso simultâneo a um mesmo documento, além 

de evitar o manuseio excessivo do original (meio físico) favorecendo sua 

preservação ao longo do tempo. 

 

Entretanto, há de se ter cuidado com a obsolescência dos sistemas eletrônicos que 

estão em constantes mudanças, podendo haver perda das informações, caso não haja migração 

de suportes que acompanhem as novas tecnologias. Neste sentido, Mustardo e Kennedy 

(2001, p. 19) destacam que, 

 

A maior desvantagem dessa tecnologia é a rapidez de seu desenvolvimento. As 

frequentes mudanças na fabricação do hardware podem tornar os documentos 

digitalizados para leitura por máquina inacessíveis dentro de um curto período de 

tempo. A transferência consistente desses documentos para materiais de gravação 

mais modernos será necessária para atualizar a tecnologia e evitar a perda de 

informação através da deterioração. 

 

Desta forma, para garantir a preservação e o acesso das fotografias digitalizadas é 

preciso ficar atento aos avanços tecnológicos, bem como seguir as Recomendações para 

Digitalização de Documentos Arquivísticos Permanentes
4
 estabelecidas pelo CONARQ. 

 

4  
Fonte: Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ – Recomendações Para Digitalização de 

Documentos Arquivísticos Permanentes. Disponível 

em:<http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/Recomendacoes_digitalizacao_comp

leta.pdf>. Acesso em 27 de abr 2017. 

http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/Recomendacoes_digitalizacao_completa.pdf
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/Recomendacoes_digitalizacao_completa.pdf
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Essas recomendações visam auxiliar as instituições detentoras de acervos arquivísticos, de 

valor permanente, na concepção e execução de projetos e programas de digitalização. A 

digitalização de acervos é uma das ferramentas essenciais ao acesso e à difusão dos acervos 

arquivísticos, além de contribuir para a sua preservação, uma vez que restringe o manuseio 

aos originais, constituindo-se como instrumento capaz de dar acesso simultâneo local ou 

remoto aos seus representantes digitais, como os documentos textuais, cartográficos e 

iconográficos em suportes convencionais, objeto desta recomendação.  

Ainda, o CONARQ (2010) acrescenta que, a digitalização contribui para o amplo 

acesso e disseminação dos documentos arquivísticos por meio da Tecnologia da Informação e 

Comunicação; permite o intercâmbio de acervos documentais e de seus instrumentos de 

pesquisa por meio de redes informatizadas; promove a difusão e reprodução dos acervos 

arquivísticos não digitais, em formatos e apresentações diferenciados do formato original e 

incrementa a preservação e segurança dos documentos arquivísticos originais que estão em 

outros suportes não digitais, por restringir seu manuseio.  

Assim, a digitalização das fotografias vem a contribuir significativamente na 

preservação dos originais, como também, favorece o acesso aos pesquisadores. Todavia, vale 

ressaltar que, 

 

[…] devemos sempre lembrar que qualquer que seja o benefício imediato das 

imagens eletrônicas, a segurança e a preservação a longo prazo de fotografias 

originais deve ser mantida como objetivo supremo. Sem a preservação a longo prazo 

dos materiais originais, não teremos nada a que recorrer, caso a tecnologia digital de 

hoje venha a demonstrar desvantagens no futuro (MUSTARDO; KENNEDY, 2001, 

p. 19). 

 

Por esta linha de pensamento, a digitalização é uma ferramenta auxiliadora que nos 

proporciona meios de preservação e acesso, mas que, necessitamos ficar atentos para que a 

digitalização seja feita de maneira responsável, ou seja, seguindo os critérios normativos para 

isso, que garantam a integridade das informações assim como, a preservação dos originais.  

 

6.3 A FOTOGRAFIA COMO ELEMENTO DE PESQUISA 

 

A fotografia pode ser considerada um elemento valioso na pesquisa, pois como 

argumenta Canabarro (2005, p. 39), “toda produção imagética constitui um patrimônio 

cultural que permite conhecer as singularidades dos grupos retratados e da própria sociedade”. 

Neste rumo, os acervos fotográficos são constituídos de fonte de informação, isto é, são 
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elementos de pesquisa que retratam a história e a memória de uma instituição, de uma família, 

de uma sociedade. 

As fontes de informação para Lakatos e Marconi (1992) podem ser: primárias, 

secundárias e terciárias, e ainda possuírem funções diferentes, das quais as fontes primárias 

são os documentos de pesquisa documental provenientes dos próprios órgãos que realizaram a 

observação e estão presentes nos artigos, livros, relatórios, etc. As fontes secundárias são um 

rol de toda a bibliografia levantada, que têm como objetivo auxiliar o uso das fontes de 

informações primárias. E, as fontes de informação terciárias podem ser compreendidas como 

uma coleção das fontes de informação primárias e secundárias, proporcionando ao usuário 

uma versão rápida e resumida da informação que ele procura. Os autores acima citados ainda 

ressaltam que nas fontes de informação primárias podem-se incluir fontes não escritas como 

fotografias, gravações impressa e falada, desenhos, pinturas, canções, indumentárias, objetos 

de arte e folclore etc. Sendo assim, as fotografias estão enquadradas nesta categoria, que 

englobam todos os materiais que “podem servir como fonte de informação para pesquisa 

científica” (LAKATOS; MARCONI 1992, p. 43). 

 A informação na concepção de Barreto (1999, p. 1), é constituída de “conjuntos 

significantes com a competência e na intenção de gerar conhecimento no indivíduo, em seu 

grupo, ou a sociedade”. Desta forma, torna-se um mecanismo atuante no processo de 

construção de conhecimento, onde as informações contidas na fotografia vêm auxiliar de 

forma significante neste processo, uma vez que seu conteúdo apresenta, conforme Silva 

(2007), a descrição dos locais, as transformações e os eventos, explica fenômenos no contexto 

educacional e testemunha acontecimentos históricos, auxiliando pesquisadores através de uma 

linguagem visual que retrata a memória coletiva. 

Para Kossoy (1989, p. 29), “toda fotografia é resíduo do passado. Um artefato que 

contém em si um quadro determinado da realidade registrado fotograficamente”. Seguindo 

este pensamento, corrobora-se a ideia de que a fotografia constitui fonte de informação, 

geradora de conhecimento e consequentemente da construção histórico/social da humanidade. 

Filippi, Lima e Carvalho (2002, p. 6) argumentam que, 

 

Nos últimos vinte anos, a fotografia deixou definitivamente de ser um mero 

instrumento ilustrativo da pesquisa para assumir o status de documento, uma 

matéria-prima fundamental na produção do conhecimento sobre determinados 

períodos da história, acontecimentos e grupos sociais.  
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Portanto, a fotografia é um documento, que assumiu um papel significante nas 

pesquisas nas últimas décadas, pois ela apresenta aspectos do cotidiano impossíveis de serem 

descritos, pois “as fontes imagéticas permitem ir muito além das meras descrições, porque 

trazem expressões de realidades vividas em outros tempos” (CANABARRO, 2005, p. 24). 

Para Kossoy (1989, p. 155), 

 

Os personagens retratados envelhecem e morrem, os cenários se modificam, se 

transfiguram e também desaparecem. O mesmo ocorre com os autores-fotógrafos e 

seus equipamentos. De todo o processo, somente a fotografia sobrevive.[…]. Os 

assuntos nela registrados atravessaram os tempos e são hoje vistos por olhos 

estranhos, em lugares desconhecidos: natureza, objetos, sombras, raios de luz, 

expressões humanas, por vezes crianças, hoje mais que centenárias que se 

mantiveram crianças. 

 

Por tudo isso, a fotografia integra o patrimônio documental e se apresenta como um 

documento referencial para pesquisas pela magnitude de informações que a contém. 

O próximo capítulo apresenta a contextualização da pesquisa, pois contextualizar o 

ambiente ao qual é realizado o estudo é fundamental para a assimilação da pesquisa, bem 

como para entender sua relevância. 
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7 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Neste capítulo é apresentado o contexto em que foi desenvolvido o estudo. Para isso, 

retrata-se a história do município de Erechim, alguns aspectos relevantes na sua gênese, bem 

como pontos expressivos da cidade. Também, exibimos a criação e o desenvolvimento do 

AHM. 

 

7.1 A CIDADE DE ERECHIM – RS 

 

Situado na  do Brasil e ao extremo norte do Estado do Rio Grande do Sul, Erechim é 

considerado um centro sub-regional
5
. Sendo a segunda cidade mais populosa do norte do 

estado com 102.906 habitantes, segundo o  (IBGE – 2016), superada apenas pelo município 

de Passo Fundo, e a 19º cidade mais populosa do estado. 

O município de Erechim é caracterizado por um conjunto arquitetônico diversificado, 

porém possui maior relevância na configuração da paisagem urbana do município o art déco, 

que foi um movimento artístico internacional que começou na Europa em 1910 e afetou as 

artes decorativas, a arquitetura, o design de interiores, etc. Influenciando vários artistas como 

pintores e escultores da época.  

A cidade foi uma das primeiras cidades brasileiras modernas planejadas. O 

planejamento viário da cidade havia sido inspirado em conceitos urbanísticos usados nos 

traçados de  (1791),  (1850),  (1580) e  (1897). No entanto, foi recentemente alterado para 

facilitar o fluxo viário, caracterizando-se por ruas largas, forte hierarquização e criação, 

através de ruas diagonais ao invés do xadrez básico, de pontos de convergência. Elementos 

chave do seu traçado incluem uma malha perpendicular de ruas cortadas por avenidas em 

diagonal, quarteirões de dimensões regulares e uma avenida em torno de seu perímetro. 

Fünfgelt (2004, p. 1) relata que, “a área central da cidade, núcleo urbano original, onde se 

passou toda a sua história urbana, guarda, ainda, nas paisagens, parte da memória urbana da 

cidade [...]. Características que podem ser observadas nas ilustrações (1 e 2), a seguir: 

 

 

5 
 Fonte: Partes do texto extraído do Wikipédia. Disponível 

em:<https://pt.wikipedia.org/wiki/Erechim>. Sítio da Prefeitura Municipal de Erechim. Como tudo 

começou. Disponível em: <http://www.pmerechim.rs.gov.br/pagina/149/como-tudo-comecou>. Sitio do 

Guasca Tur. Disponível em: <http://www.guascatur.com/2013/06/castelinho-erechim.html>. Acesso em 23 

de março de 2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Erechim
http://www.pmerechim.rs.gov.br/pagina/149/como-tudo-comecou
http://www.guascatur.com/2013/06/castelinho-erechim.html
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Ilustração 1 - Fotografia aérea do centro da cidade de Erechim – RS 

 

 

 

Fonte: Correio Erechinense
6
 

 

Ilustração 2 - Fotografia da praça da bandeira, praça central da cidade de Erechim – RS. 

 

 

 

Fonte: Prefeitura de Erechim 
7
  

 

O local foi inicialmente chamado de Paiol Grande e depois, sucessivamente, de Boa 

Vista, Boa Vista de Erechim, José Bonifácio, e finalmente, Erechim. Assim como muitos 

 

6 
 Fonte: Correio Erechinense. Disponível em: <http://correioerechinense.blogspot.com.br/2012/04/ce-

no-ar-moradores-mais-antigos-revelam.htm>. Acesso em 01 de abril de 2016. 
7 

 Fonte: Prefeitura de Erechim. Disponível em: <http://www.pmerechim.rs.gov.br/noticia/4802/14-01-

2011/transito-na-praca-da-bandeira-muda-a-partir-deste-domingo>. Acesso em 08 de abril de 2016. 

http://correioerechinense.blogspot.com.br/2012/04/ce-no-ar-moradores-mais-antigos-revelam.htm
http://correioerechinense.blogspot.com.br/2012/04/ce-no-ar-moradores-mais-antigos-revelam.htm
http://www.pmerechim.rs.gov.br/noticia/4802/14-01-2011/transito-na-praca-da-bandeira-muda-a-partir-deste-domingo
http://www.pmerechim.rs.gov.br/noticia/4802/14-01-2011/transito-na-praca-da-bandeira-muda-a-partir-deste-domingo
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outros povoados do Brasil, Erechim surgiu à margem da estrada de ferro. No caso, a estrada 

de ferro que ligava o Rio Grande do Sul a São Paulo. 

Colonizado basicamente por imigrantes de origem polonesa, italiana e alemã, o 

povoado formou-se em 1908, à margem e arredores da estrada de ferro. Foi neste ano que 36 

pioneiros, entre imigrantes europeus e outros vindos das terras velhas (Caxias do Sul), vieram 

pela estrada de ferro e apossaram-se do lugar, que logo se tornou um Distrito de Passo Fundo. 

Vale ressaltar que anterior a essa colonização, essas terras eram habitadas por 

indígenas de origem Kaingang, que segundo Ducatti Neto (1981), foram empurrados pela 

ação colonizadora dos alemães e italianos que os expulsaram da região colonial.  

Baldissera e Cima (2008) afirmam que anterior a 1904, esta região também foi 

ocupada por posseiros, de origem lusa (portuguesa), por fugitivos das Revoluções Farroupilha 

(1835/1845) e Federalista (1893), por caboclos seminômades e por índios Caingangues (ou 

kaingangs). As autoras dizem ainda, que essas terras pertenciam ao governo do Estado, e 

começaram a ser demarcadas no ano de 1904, sendo criada a Colônia de Erechim em 1908.  

A chegada de imigrantes e colonos de diversas nacionalidades propiciou o povoamento 

da colônia ao passo que, 

 

Juntamente com a sede, povoaram-se os lotes coloniais já demarcados em grande 

número, com milhares de imigrantes que chegavam anualmente do estrangeiro e 

outros milhares que provinham das colônias velhas do Rio Grande. Há um 

verdadeiro êxodo das colônias velhas, já muito subdivididas, para a nova Terra de 

Promissão. Eram principalmente descentes de italianos e alemães que procuravam as 

novas terras. E do estrangeiro, eram principalmente os poloneses e russos que 

estavam chegando […] (DUCATTI NETO, 1981, p. 77). 

 

Ao chegarem, “os colonos europeus e os migrantes das colônias velhas encontraram 

aqueles antigos moradores (posseiros caboclos) e passaram a conviver com eles” 

(BALDISSERA; CIMA, 2008, p. 33). As autoras citadas (2008), afirmam que, foram os 

caboclos que ensinaram e ajudaram os imigrantes a desmatar, a construir as primeiras cabanas 

de ramagens de pau-a-pique, a alimentar-se, a conhecer a flora nativa, etc. 

Referente aos grupos indígenas que viviam no local,  

 

Quando começou a colonização de Erechim, os índios que ocupavam esse espaço já 

eram aculturados e já haviam sido aldeados, isto é, foram retirados das suas terras e 

levados a viver em áreas demarcadas pelo governo, deixando as suas para os novos 

moradores. Existiam grupos indígenas Caingangues vivendo nos toldos Votouro e 

em Ventarra, convivendo pacificamente com os grupos que chegavam. Porém, as 

terras destinadas a eles eram espaços reduzidos, não atendendo às necessidades de 

sobrevivência. Por isso, com o passar do tempo, tentaram conseguir áreas maiores 

(BALDISSERA; CIMA, 2008, p. 36). 
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Desta forma, segundo as autoras acima citadas (2008), após discussões e protestos 

houve um aumento das terras destinadas aos indígenas, que atualmente possuem suas terras 

demarcadas. 

No local também há registros de afrodescendentes, ao qual Baldissera e Cima (2008, p. 

105) afirmam que, “apesar de não serem considerados nem imigrantes, nem colonizadores, 

registramos a presença de negros desde o início da colonização”. As referidas autoras (2008) 

registram ainda, que não se sabe ao certo a época e os motivos que os trouxeram ao local, mas 

que eles também ajudaram na construção da sociedade erechinense. 

Com o crescimento do povoado e de sua economia, Erechim torna-se município no dia 

30 de abril de 1918, através do Decreto nº 2343, de 30 de abril, assinado por Borges de 

Medeiros, então governador do Estado do RS. 

Fünfgelt (2004, p. 1) explica que, 

 

A atividade econômica de Erechim esteve baseada na agricultura e no comércio por 

diversos anos. A cidade era usada, como entreposto comercial da região, e o auge de 

seu desenvolvimento foi na Década de 50. No fim da Década de 70, a economia do 

município mudou de rumo, com a implantação do Distrito Industrial, quando o setor 

secundário despontou, ao lado do setor terciário, como novo destaque na economia 

do Município [...].  

 

Erechim já foi conhecido como a Capital do Trigo devido ao alto volume de grãos 

produzidos na agricultura. Hoje é tido como a Capital da Amizade, pois, em um dos shows 

realizados pelos festejos de cinquenta anos do município de Erechim, em 1968, Rubens Safro, 

popular e localmente conhecido como Buja, animava a festa e chamou a cidade de “Capital da 

Amizade”. Logo a alcunha foi adotada pelo município, devido à diversidade das etnias que 

compunham a sua população e à harmonia de sua convivência. 

Junto com o desenvolvimento, o lugar ganhou cor, o que era antes mata escura se 

transformara em diferentes monumentos arquitetônicos, dos quais destacaremos alguns, dentre 

os mais relevantes para a história de Erechim.  

Inicialmente trazemos a estação ferroviária (ilustrações 3 e 4), que foi relevante no 

povoamento e desenvolvimento do Norte do Rio Grande do Sul. Inaugurada em 3 de agosto 

de 1910, o prédio marca a expansão da cidade e da região. Hoje, o prédio encontra-se 

abandonado. 
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Ilustração 3 – Fotografia antiga da estação ferroviária da cidade de Erechim – RS 

 

 

 

Fonte: IPHAE, p. 114.
8
 

 

 

Ilustração 4 – Fotografia atual da estação ferroviária da cidade de Erechim – RS 

 

 

 

Fonte: Wanderley Duck
9 
 

 

Símbolo do povoamento regional, o Castelinho, é um dos principais pontos turísticos 

de Erechim e o primeiro edifício público do município. Construído entre 1912 e 1915, para ser 

sede da Comissão de Terras, este órgão era responsável pela demarcação dos lotes urbanos e 

rurais, pela abertura de ruas e avenidas como também pela prestação de assistência social aos 

 

8  Fonte: Livro Patrimônio Ferroviário do Rio Grande do Sul, IPHAE, p. 114. Disponível em: 

<http://www.estacoesferroviarias.com.br/rs_marcelino-stamaria/fotos/erechim.jpg>. Acesso em 01 de abril de 

2016. 

9 Fonte: Wanderley Duck. Disponível em: <http://www.estacoesferroviarias.com.br/rs_marcelino-

stamaria/fotos/erechim052.jpg>. Acesso em 01 de abril de 2016. Acesso em 01 de abril de 2016. 

 

http://www.estacoesferroviarias.com.br/rs_marcelino-stamaria/fotos/erechim052.jpg
http://www.estacoesferroviarias.com.br/rs_marcelino-stamaria/fotos/erechim052.jpg
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colonizadores. Tombado patrimônio histórico de Erechim, tornou-se uma espécie de casa de 

cultura. Recebe eventos culturais e exposições. Como por exemplo, no Natal, transforma-se na 

Casa do Papai Noel. O prédio passou por várias restaurações, contudo, manteve o seu estilo 

original. A ilustração 5 a seguir, mostra a construção original, data 1915. Já a ilustração 6, 

revela a última restauração realizada, forma pela qual se encontra atualmente. 

 

Ilustração 5 – Fotografia antiga (1917) do prédio do Castelinho de Erechim – RS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ilustração 5: Acervo Fotográfico do AHM 

 

Ilustração 6 - Fotografia atual  (2016) do prédio do Castelinho de Erechim – RS 

 

 

Fonte: Ilustração 6: Prefeitura de Erechim
10 

 

10  Fonte: Prefeitura de Erechim. Disponível em: <http://www.pmerechim.rs.gov.br/noticia/7924/02-01-

2014/municipio-entrega-1-etapa-do-restauro-do-castelinho>. Acesso em 01 de abril de 2016. 

http://www.pmerechim.rs.gov.br/noticia/7924/02-01-2014/municipio-entrega-1-etapa-do-restauro-do-castelinho
http://www.pmerechim.rs.gov.br/noticia/7924/02-01-2014/municipio-entrega-1-etapa-do-restauro-do-castelinho
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 A Prefeitura de Erechim está localizada na Praça da Bandeira (ilustração 2), no centro 

da cidade. O prédio (ilustração 7 e 8), construído entre 1929 e 1932, possui uma arquitetura 

clássica de um palácio renascentista, com colunas quase jônicas, balaústres torneados, janelas 

retangulares, sacadas, janelas em arco que lembram o Renascimento. Internamente conserva 

suas características em portas, escadarias, floreiras, corrimões e piso. No segundo pavimento 

abriga os Gabinetes do Prefeito e Vice-prefeito, Procuradoria Jurídica e Secretaria de 

Administração, no primeiro pavimento, a Secretaria da Fazenda, Departamento de Dívida 

Ativa e Protocolo, e no subsolo, a Secretaria de Obras Públicas e Habitação, o Departamento 

de Recursos Humanos e Telefonia. Esta é uma obra majestosa entre o conjunto de prédios que 

cercam a Praça da Bandeira, abrigando o Governo Municipal desde sua conclusão. 

 

Ilustração 7 - Fotografia da década de 40 do prédio da Prefeitura Municipal de Erechim – RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ilustração 7: Acervo Fotográfico do AHM 

 

Ilustração 8 - Fotografia atual do prédio da Prefeitura Municipal de Erechim – RS 

 

Fonte: Ilustração 8: Prefeitura de Erechim
11

  

 

11 Fonte: Prefeitura de Erechim. Disponível em: <http://www.pmerechim.rs.gov.br/noticia/6848/14-05-

2013/amanha-e-o-ultimo-dia-para-pagar-iptu-com-5-de-desconto.>. Acesso em, 01 de abril de 2016. 

http://www.pmerechim.rs.gov.br/noticia/6848/14-05-2013/amanha-e-o-ultimo-dia-para-pagar-iptu-com-5-de-desconto
http://www.pmerechim.rs.gov.br/noticia/6848/14-05-2013/amanha-e-o-ultimo-dia-para-pagar-iptu-com-5-de-desconto
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Entre o patrimônio arquitetônico mais visitado do município esta a CatedralJosé. 

Construída entre 1969 e 1977, o templo moderno (ilustrações 10 e 11), substituiu a Igreja 

Barroca de 1932 (ilustração 9). O seu interior (Ilustrações 12 e 13) revela uma beleza ímpar da 

obra realizada em esgrafito afresco, pelo escultor polonês Arystarch Kaszkurewicz, imigrado 

após a Segunda Guerra Mundial. Seu discípulo, o artista plástico Erechinense Harrysson De 

Carli Testa, herdou a técnica, tendo trabalhado com o autor no decorrer da execução. 

 

Ilustração 9 - Fotografia da antiga catedral de Erechim – RS (data 1948) 

 
 

Fonte: Ilustração 9: Acervo Fotográfico do AHM 

 

Ilustração 10 - Parte externa da catedral de Erechim – RS 

 

Fonte: Ilustração 10: Prefeitura Municipal
12

  

 

 

12  Fonte: Prefeitura de Erechim. Disponível em: <http://www.diocesedeerexim.org.br/>. Acesso em 01 

de abril de 2016. 

http://www.diocesedeerexim.org.br/
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Ilustração 11 - Parte externa da catedral de Erechim – RS 

 

 

 

Fonte: Ilustração 11: Diocese de Erechim
13

 

 

Ilustração 12 - Parte interna da catedral de Erechim – RS. 

 

 

Fonte: Ilustração 12: Diário da Manhã
14

  

 

Ilustração 13 - Parte interna da catedral de Erechim – RS. 

 

Fonte: Ilustração 13:Tripadvisor
15

 

 

13  Fonte: Diocese de Erechim. Disponível em: <http://www.pmerechim.rs.gov.br/pagina/361/catedral-

sao-jose>. Acesso em 01 de abril de 2016. 

14 Fonte: Diário da Manhã. Disponível em: 

<http://www.diariodamanha.com/noticias/ver/7793/Catedral+S%C3%A3o+Jos%C3%A9+reinaugura+neste+s%

C3%A1bado>. Acesso em 01 de abril de 2016.  

http://www.diariodamanha.com/noticias/ver/7793/Catedral+São+José+reinaugura+neste+sábado
http://www.diariodamanha.com/noticias/ver/7793/Catedral+São+José+reinaugura+neste+sábado
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O teatro, o cinema e a música também possuem relevância no município. Ao longo do 

ano, a prefeitura municipal, em parceria com empresas, da própria cidade ou região, organiza 

diversos eventos culturais. Recentemente Erechim recebeu o apelido de “Capital do Teatro 

Amador Gaúcho”, por sediar diversos eventos relacionados. Um dos principais lugares onde 

são realizadas essas manifestações é o Centro Cultural 25 de Julho. Nas ilustrações 14 e 15, 

que seguem, é possível constatar a evolução que o prédio sofreu desde sua fundação, no ano 

de 1952, até o momento. 

 

Ilustração 14 - Fotografia da década de 50 do Centro Cultural 25 de Julho de Erechim – RS 

 
 

Fonte: Ilustração 14: Acervo Fotográfico do AHM 

 
Ilustração 15 - Fotografia atual do Centro Cultural 25 de Julho de Erechim – RS 

 

Fonte: Prefeitura de Erechim
16

  

                                                                                                                                                         

15  Fonte: Tripadvisor. Disponível em: <https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g1023717-

d7590590-Reviews-Catedral_Sao_Jose-Erechim_State_of_Rio_Grande_do_Sul.html>. Acesso em 01 de abril de 

2016. 

16 Fonte: Prefeitura de Erechim. Disponível em: <http://www.pmerechim.rs.gov.br/pagina/356/centro-

cultural-25-de-julho>. Acesso em 01 de abril de 2016.  

https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g1023717-d7590590-Reviews-Catedral_Sao_Jose-Erechim_State_of_Rio_Grande_do_Sul.html
https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g1023717-d7590590-Reviews-Catedral_Sao_Jose-Erechim_State_of_Rio_Grande_do_Sul.html
http://www.pmerechim.rs.gov.br/pagina/356/centro-cultural-25-de-julho
http://www.pmerechim.rs.gov.br/pagina/356/centro-cultural-25-de-julho
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Tamanha é a influência cultural na cidade que mais recentemente, no ano de 2001, foi 

inaugurado o Polo da Cultura (ilustração 16), local para realização de importantes reuniões e 

eventos, como a feira multissetorial conhecida como FRINAPE, a qual registrou a sua 17ª 

edição em 2016. O local é uma referência cultural e artística, e também opera como 

restaurante, servindo a gastronomia étnica dos imigrantes. Possui um auditório para mais de 

800 pessoas e sua construção estratégica permite ter uma visão total da cidade. Abaixo uma 

fotografia aérea do Polo. 

 

Ilustração 16 - Polo da Cultura de Erechim – RS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ilustração 16: Clic RBS
17

  

 

Visto um panorama histórico da cidade de Erechim, agora apresentaremos a criação e 

o desenvolvimento do AHM. 

 

7.2 O ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL JUAREZ MIGUEL ILLA FONT 

 

O AHM foi fundado pela Lei nº 1717 de 18 de novembro de 1980 (Anexo A). Mas, é 

no ano de 1990, dez anos após sua fundação, que o mesmo passa a denominar-se Arquivo 

 

17 Fonte: Clic RBS. 2010. Disponível em:  

 <http://wp.clicrbs.com.br/rumosdonorte/2010/04/23/parque-da-accie-recebera-estrutura-do-rally-de-

erechim/?topo=13,1,1,,,13&status=encerrado>. Acesso 01 de abril de 2016. 

http://wp.clicrbs.com.br/rumosdonorte/2010/04/23/parque-da-accie-recebera-estrutura-do-rally-de-erechim/?topo=13,1,1,,,13&status=encerrado
http://wp.clicrbs.com.br/rumosdonorte/2010/04/23/parque-da-accie-recebera-estrutura-do-rally-de-erechim/?topo=13,1,1,,,13&status=encerrado
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Histórico Municipal Juarez Miguel Illa Font, pela Lei nº 2276, de 18 de dezembro de 1990 

(Anexo B).  

O então homenageado patrono do arquivo
18

, Juarez Miguel Illa Font, chegou a 

Erechim em 1924, como jornalista, radialista, locutor, historiador e colunista. Escreveu dois 

livros, sendo o primeiro Guia do Município de Erechim em 1958. Em 1983 escreveu Serra do 

Erechim Tempos Históricos. Contribuiu com artigos no jornal “A Voz da Serra”, além de ter 

sido colaborador da Revista Erechim de 1951 a 1953. 

Na Lei de 1980, que cria o Arquivo Histórico de Erechim, em seu Art. 2º, diz que o 

Arquivo vincula-se diretamente à Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município; 

O Art. 3º determina que o funcionário encarregado do arquivo deve ter curso superior; Já o 

Art. 4º traz as funções e atribuições do arquivo histórico, das quais: dar busca, guarda e 

conservação da documentação histórica do município, quer seja, pública ou privada e, permitir 

a utilização de seu acervo para consulta ao público em geral. A Lei ainda define que a 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura é quem elaboraria o Regimento para o 

funcionamento do arquivo. 

Criado com o objetivo de preservar a história de Erechim e divulgar documentos, que 

constituem a mais importante fonte de pesquisa sobre a cidade, o arquivo mantém viva a 

memória do povo erechinense, servindo dessa forma à comunidade. Busca conscientizar sobre 

a importância do documento histórico e trabalha pelo acesso à informação, um dos princípios 

básicos da cidadania. 

O AHM não possui prédio próprio, isto é, o edifício não pertence ao poder público, e 

ainda, o mesmo é dividido com a Biblioteca Pública Municipal (ilustração 17), o qual fica 

situado na Avenida Pedro Pinto de Souza, na cidade de Erechim – RS. Está aberto para 

pesquisadores, estudantes de todos os níveis e comunidade em geral. Também, no local se 

desenvolvem atividades educativas com o objetivo de construir o conhecimento sobre a cidade 

e despertar a consciência para a necessidade de preservação do patrimônio documental. 

 

 

 

 

 

18  Fonte: Arquivo Histórico Municipal 24 anos de história. Disponível em: 

<http://www.daubi.jor.br/17-11-2004-05-administracao-municipal.htm>. Acesso em 23 de maio de 2016. 

Arquivo Histórico Municipal 26 anos. Disponível em: <http://www.pmerechim.rs.gov.br/noticia/41/16-11-

2006/arquivo-historico-municipal-26-anos >. Acesso em 23 de maio de 2016.  

http://www.daubi.jor.br/17-11-2004-05-administracao-municipal.htm
http://www.pmerechim.rs.gov.br/noticia/41/16-11-2006/arquivo-historico-municipal-26-anos
http://www.pmerechim.rs.gov.br/noticia/41/16-11-2006/arquivo-historico-municipal-26-anos
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Ilustração 17 - Fachada do prédio do Arquivo Histórico Municipal Juarez Miguel Illa Font e 

da Biblioteca Pública Municipal de Erechim – RS. 

 

 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

Este arquivo é uma instituição pública responsável pela custódia, conservação, 

processamento técnico e divulgação do valioso conjunto documental, constituído de textos, 

fotografias, mapas e plantas produzidos pela administração pública municipal desde o início 

do século XX até a atualidade. Além de documentos públicos, o arquivo abriga ainda 

documentos particulares de pessoas influentes no desenvolvimento do município.  

Hoje o AHM conta com um acervo textual com mais de 400.000 (quatrocentos mil) 

documentos dentre os quais, um acervo iconográfico com aproximadamente 15.000 (quinze 

mil) fotografias, onde constam fotos dos mais diversos temas, como por exemplo: comercial, 

industrial, esportivo, social, educacional, vistas parciais da cidade, primeiros colonizadores, 

praças, bustos e prédios históricos, pontos turísticos e culturais; um acervo sonoro, com 367 

fitas cassetes, as quais contêm entrevistas de pioneiros que se estabeleceram no local no início 

da colonização, e um acervo audiovisual com 196 fitas VHS, as quais registram eventos de 

caráter histórico do município, onde se destacam: FRINAPES, Galpão Crioulo, Festivais de 

Teatro, entre outros. Todo esse acervo permite conhecer parte importante da trajetória 

histórica do município de Erechim. 

Neste capítulo, se apresentou a contextualização onde se inseriu este estudo, no 

próximo capítulo, são apresentados os procedimentos metodológicos adotados para o 

desenvolvimento da pesquisa. 
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8 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

A pesquisa pode ser definida como o “procedimento racional e sistemático que tem 

como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos” (GIL, 2002, p. 17). 

Desta forma, serão apresentados os procedimentos tomados para a efetivação desta, que teve 

por objetivo produzir um manual de procedimentos para a preservação do acervo fotográfico 

do AHM, com a finalidade de garantir a integridade do mesmo, visando o acesso permanente 

deste patrimônio documental custodiado pelo arquivo. 

A pesquisa proposta é de natureza aplicada com abordagem qualitativa e caracteriza-se 

como descritiva do ponto de vista de seus objetivos, pois, “têm como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis” (GIL, 2002, p. 42). A abordagem qualitativa se justifica porque o 

objeto da pesquisa não pode ser traduzido em números (SILVA, 2005). A pesquisa aplicada é 

aquela em que o “pesquisador é movido pela necessidade de conhecer para aplicação imediata 

dos resultados” (BARROS, LEHFELD, 2007, p. 93). 

O método de investigação é o estudo de caso, “o caso é sempre bem delimitado, 

devendo ter seus contornos claramente definidos do desenrolar do estudo...” (LÜDKE, 1986, 

p. 17). O estudo de caso envolve um estudo profundo e exaustivo de um objeto de maneira 

que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento (SILVA, 2005).  

Quanto a coleta de dados para a construção desta pesquisa, definiu-se a pesquisa de 

campo, uma vez que se constitui na atividade usada para buscar as informações que dizem 

respeito ao objeto de estudo, no caso, o acervo fotográfico do AHM, localizado na cidade de 

Erechim. Na pesquisa de campo “o investigador assume o papel de observador e 

explorador, coletando diretamente os dados no local em que se deram ou surgiram os 

fenômenos” (BARROS, LEHFELD, 2007, p.90).  

Para contextualizar os aspectos teóricos da pesquisa, foi realizada a revisão de 

literatura no que diz respeito aos conceitos e teorias concernentes à temática da pesquisa. 

Este estudo teve continuação ao longo do desenvolvimento da pesquisa e serviu de base 

para alcançar os objetivos pretendidos nesta. 

Com a finalidade de caracterizar o ambiente em que a pesquisa está inserida, foi 

realizada uma pesquisa documental no AHM, onde se levantou informações a respeito da 

criação e desenvolvimento do mesmo, e em livros, sítios e/ou sites da internet para retratar a 

história da cidade de Erechim. 
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Anterior ao desenvolvimento da pesquisa houve um contato, através de entrevista 

informal da pesquisadora com o coordenador do arquivo, para que fosse possível a execução 

das ações previstas, onde foi apresentado o projeto de pesquisa, explicitando sua finalidade, 

seu objeto e relevância, bem como, ressaltando a necessidade da colaboração e autorização 

para realização da mesma. Esse primeiro contato foi positivo ao desenvolvimento do estudo. 

A primeira etapa da coleta de dados foi realizada durante o primeiro semestre letivo do 

ano de 2016. Para esta etapa se observou as recomendações
19

 do CONARQ referente a 

construção de arquivos e, produção e armazenamento de documentos de arquivo e foi 

realizada em duas modalidades: entrevista e observação assistemática, instrumentos 

fundamentais para se obter dados sobre o contexto do objeto de estudo. A observação 

assistemática é também denominada como “observação não estruturada, sem controle 

anteriormente elaborado e sem instrumental apropriado” (BARROS, LEHFELD, 2007, p. 74). 

O roteiro da entrevista (Apêndice A) foi estruturado com a finalidade de averiguar a situação 

geral do AHM. A entrevista foi realizada com o então, coordenador do arquivo, que foi 

devidamente esclarecido sobre a pesquisa, e como uma questão ética e profissional foi 

assinado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo C) pelo mesmo, dando 

autorização para realização e efetivação desta. Este Termo assinado ficará sob a guarda da 

pesquisadora, não sendo anexado ao relatório da pesquisa, como forma ética/profissional.  

A segunda etapa da coleta de dados ocorreu no primeiro semestre letivo de 2017. Esta 

etapa deu ênfase ao acervo fotográfico que está sob custódia do AHM, ou seja, visou a coleta 

de informações referente ao tratamento arquivístico aplicado ao acervo fotográfico. Para isso, 

mais uma vez se utilizou as técnicas de observação e entrevista (roteiro da entrevista - 

Apêndice B), porém desta vez a observação foi criteriosa, isto é, foi realizada uma observação 

sistemática, previamente planejada para se obter dados mais precisos do objeto da pesquisa. 

Para realizar a observação sistemática, Gil (2010, p. 104) enfatiza que, “o pesquisador precisa 

elaborar um plano que estabeleça o que deve ser observado, em que momentos, bem como a 

forma de registro e organização das informações”. Desta forma, foi realizado um 

planejamento do que deveria ser observado do acervo fotográfico e definido como forma de 

registro das informações o uso de dispositivo mecânico (máquina fotográfica), pois “vários 

instrumentos podem ser utilizados na observação sistemática: quadros, anotações, escalas, 

dispositivos mecânicos etc” (LAKATOS, MARCONI, 2010, p. 176). 

 

19  Fonte: Recomendações do Conselho Nacional de Arquivos. Disponível em: 

<http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/recomendaes_para_construo_de_arquivo

s.pdf> e <http://www.siga.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes/recomenda_armazena.pdf>. Acesso em: 

18 de abril de 2016. 

http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/recomendaes_para_construo_de_arquivos.pdf
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/recomendaes_para_construo_de_arquivos.pdf
http://www.siga.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes/recomenda_armazena.pdf
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O desenvolvimento do trabalho é “[...] a tarefa de tornar compreensíveis os materiais 

recolhidos [...]” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 205). Á vista disso, a análise dos dados 

coletados será apresentada na sequência, com o intuito de demonstrar com clareza os 

resultados da pesquisa. Assim, como resultado da primeira etapa da pesquisa, temos a 

contextualização geral da situação de todo o arquivo, e como resultado da segunda etapa, um 

panorama do acervo fotográfico do AHM.  

A partir da análise dos dados colhidos com a pesquisa, e do estudo do embasamento 

teórico sobre a temática desta, foi criado o produto final, que se apresenta na forma de um 

manual de procedimentos para o acervo fotográfico (Apêndice C). Este manual será ofertado 

ao arquivo com o propósito que seja utilizado para garantir a integridade do acervo fotográfico 

visando o acesso permanente deste patrimônio documental que está sob custódia do AHM. 

Neste capítulo se apresentou o decurso metodológico da pesquisa. No capítulo a seguir 

será apresentada a análise e discussão dos resultados desta, considerando os objetivos 

propostos mencionados anteriormente. 
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9 CONTEXTUALIZAÇÃO DO AHM 

 

Neste capítulo são apresentados os dados obtidos através da primeira coleta de dados, 

ou seja, pela observação direta realizada no Arquivo Histórico Municipal Juarez Miguel Illa 

Font e entrevista realizada com o responsável deste. A partir deste estudo, foi elaborado um 

diagnóstico da situação atual do arquivo, seguindo como parâmetro as recomendações do 

CONARQ, conforme mencionamos no capítulo anterior. O diagnóstico referente aos aspectos 

gerais do arquivo foi o primeiro resultado do processo desta pesquisa. Ele norteou as demais 

ações estabelecidas no estudo. Nessa linha de pensamento, Flores (2011) afirma que, 

 

O diagnóstico aparece como a primeira etapa do processo de planejamento, com o 

qual é possível traçar metas e objetivos, ou estabelecer a situação desejada. Só é 

possível identificar os problemas (necessidades) e encontrar as soluções mais 

adequadas por meio de um diagnóstico que reflita o estado do objeto. O diagnóstico 

é o alicerce para a estruturação do planejamento. (FLORES, 2011, p. 42) 

 

Neste sentido se apresenta a situação geral do AHM no tocante aos seguintes itens: 

localização; áreas para o público; áreas de trabalho; materiais e equipamentos; mobiliário; 

condições ambientais; instalações (elétrica e hidrossanitária); acondicionamento dos 

documentos e segurança do acervo. 

Ao abordarmos o primeiro item, ou seja, a localização do prédio em que abriga o 

arquivo observa-se que o local não fica situado próximo ao mar, zonas pantanosas, rios ou 

locais sujeitos a inundações, nem próximo a indústrias que liberam poluentes químicos ou 

entrepostos de materiais inflamáveis e explosivos. Também, o arquivo se localiza numa região 

que não ocorrem fortes ventos e tempestades ou ventos salinos com resíduos arenosos, assim 

como, fica distante de linhas de alta-tensão e terminais aéreo e/ou terrestre. Porém, segundo o 

coordenador do arquivo, a área possui intenso tráfego de veículos automotores sujeito a 

trepidações, ruídos e poluição. 

O prédio em que se situa o arquivo não é próprio, isto é, não pertence ao poder 

público. Neste sentido não é possível uma ampliação da área do depósito que mede 87 m² e, 

localiza-se no 2º piso do prédio. No entanto, a área que abriga o acervo fica separada das 

demais áreas do prédio que se concentram no 1º piso, quer dizer, no térreo do edifício. Isto se 

configura um fator positivo para o acervo, visto que, os depósitos de documentos precisam ficar 

isolados do restante das atividades do edifício, pois “as áreas de depósito devem ser totalmente 

desvinculadas das áreas destinadas ao público e também independentes das de trabalho 

arquivístico e administrativo” (CONARQ, 2000, p. 18). 
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Ainda sobre a localização do prédio do arquivo, se constatou a não existência de 

árvores ao redor do prédio que possam danificar elementos construtivos e concentrar 

excessiva umidade no solo. Deste modo, não possui galhos e frutos que possam danificar o 

telhado ou calhas e sombreamento de paredes as quais geram acúmulo de umidade e 

crescimento de micro-organismos. Estes aspectos puderam ser verificados com a observação 

direta no local. 

Referente às áreas destinadas ao público, estas se ocupam de partes do térreo do prédio 

que ao todo se totaliza em 170 m². Desta área distribuem-se: o hall de entrada (ilustração 18), 

que serve também como local de exposições, tanto de peças museológicas quanto temáticas 

eventuais (ilustrações 18, 19 e 21) e sala de consulta/pesquisa de documentos (ilustrações 18 e 

20); balcão de informações e atendimento (ilustração 21); três lavatórios, e um auditório para 

cerca de 30 pessoas (ilustração 22) onde acontecem eventos culturais.  

 

Ilustração 18 - Hall de entrada e sala de exposições 

 

  

 

Fonte: Acervo da autora.  
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Ilustração 19 - Hall de entrada e sala de exposições 

 

 

 

Fonte: Acervo da autora.  

 

 

Ilustração 20 - Sala de consulta/pesquisa de documentos e balcão de informações e 

atendimento 

 

  

 

Fonte: Acervo da autora.  
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Ilustração 21 - Sala de consulta/pesquisa de documentos e balcão de informações e 

atendimento 

 

 

 

Fonte: Acervo da autora.  

 

Quanto à sala de consulta e/ou pesquisa de documentos, é possível visualizar nas 

ilustrações anteriores que a mesma se encontra junto ao hall de entrada, local que serve 

também como sala de exposições do órgão. Esta sala contém três mesas redondas para 

consulta/pesquisa, e as pesquisas acontecem e forma coletiva, pois o AHM não conta com um 

espaço individual para esse fim. Neste espaço é possível visualizar, simultaneamente, a 

presença de peças museológicas, as quais segundo o coordenador do arquivo, ali se encontram 

pelo fato de o município não contar com um museu municipal para alocar essas peças, ficando 

desta forma, expostas no arquivo por tempo indeterminado. 

Na ilustração que segue (Ilustração 22), temos uma fotografia da parte interna do 

auditório do AHM, que fica em uma sala separada, localizada nos fundos do prédio. Este 

auditório comporta até 30 pessoas, e é utilizado tanto para reuniões da instituição como para 

fins culturais, especialmente para realizações de atividades com crianças da rede pública 

municipal de ensino, mas também é aberto para outros públicos em eventos e/ou palestras que 

abrangem a história e a cultura do município de Erechim.  
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Ilustração 22 - Parte interna do auditório do AHM 

 

 

 

Fonte: Acervo da autora. 
 

O fato do AHM dispor de um auditório é benéfico, na medida em que se utiliza este 

espaço para uma aproximação do arquivo com a comunidade, desta forma acontece a 

divulgação do patrimônio documental custodiado na instituição. 

Concernente ao acesso e circulação de pessoas portadoras de necessidades especiais se 

observou que é possível a circulação de cadeirantes na parte térrea do prédio, pois o edifício 

possui rampa de acesso à entrada principal e acesso ao auditório, visto que as portas internas 

possuem largura que permitem essa circulação e acesso. 

Relacionado às áreas de trabalho o arquivo possui a sala do coordenador (Ilustração 

23), que também é utilizada por um assistente, e uma sala utilizada para o tratamento técnico 

da documentação, onde é realizada a recepção, a seleção, a triagem, a higienização e a 

desinfestação de documentos. Estes serviços são desenvolvidos pelo próprio coordenador e 

um assistente, ambos historiadores. Cabe dizer que em conformidade com a Lei nº 6.546, de 4 

de julho de 1978, o planejamento, a organização e a direção de serviços de arquivo são 

atribuições do arquivista. No caso, o AHM atua em desconformidade com esta Lei, pois o 

órgão não conta com arquivista em seu quadro de pessoal. 

O trabalho de encadernação de documentos, quando necessário, é realizado pelos 

bibliotecários, servidores da Biblioteca Pública Municipal que divide o prédio com o arquivo, 

ou este trabalho é realizado por empresa terceirizada, quando for em volumes maiores de 
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documentos, como por exemplo, para a encadernação dos jornais da cidade de Erechim, que 

podem ser visualizados nas ilustrações 25 e 27, mais a diante.  

Já outros recursos, administrativos e humanos, necessários para o desenvolvimento do 

trabalho do arquivo, são alocados em prédios separados, pois são servidores da administração 

pública municipal, ou ainda, terceirizados, como é o caso do pessoal que realiza a limpeza, os 

quais se deslocam do prédio da prefeitura municipal para exercer estas atividades. 

 

Ilustração 23 - Sala do Coordenador e Assistente do Arquivo 

 

 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

Com relação aos materiais e equipamentos utilizados na parte construtiva do prédio em 

que abriga o arquivo foi possível observar que as paredes externas são de alvenaria e algumas 

repartições internas são em material MDF, os pisos são de cerâmica, as janelas são de vidro, a 

porta de entrada é de vidro e as portas internas são em material MDF, a cobertura é de laje e 

as telhas são de amianto. A proteção do acervo é considerada uma das principais funções dos 

arquivos e, “a escolha de materiais de construção, de acabamento e de equipamentos deverá 

obedecer a rigorosas especificações de segurança contra acidentes, agressão ambiental ou 

biológica, e assegurar boa conservação” (CONARQ, 2000, p. 11). Neste quesito, o AHM, 

apresenta algumas falhas, como por exemplo, não possui portas corta-fogo que apresentam 

resistência contra fogo e passagem de calor, assim como, possui extensas janelas e portas 

externas de vidro, as quais “são desaconselhadas porque não protegem os acervos das 

variações climáticas externas, além de promover o efeito estufa” (CONARQ, 2000, p. 12). 

O mobiliário utilizado, como mesas, armários, balcões e algumas estantes são em 

madeira e alguns arquivos e estantes em aço. Não são utilizadas mapotecas para 
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armazenamento de documentos em grandes dimensões, como mapas e plantas de engenharia. 

Estes tipos de documentos são dobrados e arquivados em caixas arquivo, o que pode acarretar 

perda de informações, visto que ao se dobrar documentos podem causar rasgos e/ou 

fragmentação do papel. O ideal é que, “os documentos de valor permanente que apresentam 

grandes formatos, como mapas, plantas e cartazes, devem ser armazenados horizontalmente, 

em mapotecas adequadas às suas medidas, ou enrolados sobre tubos confeccionados em cartão 

alcalino e acondicionados em armários ou gavetas [...]” (CONARQ, 2005, p. 14). 

Na sala do acervo, de acordo com o coordenador do AHM, a temperatura é mantida a 

18º C, por meio de um ar-condicionado, tipo split. Este é único equipamento utilizado para 

controle ambiental, pois o arquivo não conta com um sistema de climatização com 

desumidificadores, exaustores e ventiladores. Entretanto, em visita ao acervo, se constatou 

que o ar-condicionado encontrava-se desligado. Segundo o CONARQ (2000, p. 14), “as 

condições adequadas de temperatura e de umidade relativa do ar são elementos vitais para 

prolongar a sobrevivência dos registros”. E ainda, recomenda que a faixa segura de umidade 

relativa é entre 45% e 55%, com variação diária de +/- 5%, que a temperatura deve também 

estar relacionada com a umidade relativa, sendo que a ideal para documentos é 20º C, com 

variação diária de +/- 1º C e que, a estabilidade da temperatura e da UR é especialmente 

importante, uma vez que as mudanças bruscas ou constantes de temperatura e umidade são 

muito danosas aos documentos. 

Sobre a limpeza da sala do acervo, o coordenador afirma ser feita semanalmente, 

porém, ao observar o acervo é perceptível pó sobre as caixas dos documentos. A limpeza do 

acervo também é um fator que contribui significativamente para conservação e preservação 

dos documentos. Assim, a sujidade como o pó, a fuligem, os esporos de micro-organismos, 

que fazem parte de alguns poluentes, podem ser retirados com a devida limpeza dos locais de 

armazenamento de documentos.  

Referente à iluminação da sala do acervo, a artificial é feita por lâmpadas 

fluorescentes, como pode ser observado em algumas ilustrações aqui apresentadas, mais 

especificamente, nas ilustrações 24 e 25, onde também é possível verificar a proximidade das 

lâmpadas em relação às caixas de documentos. Porém as lâmpadas da sala do acervo são 

acesas apenas quando a sala é acessada. A luz natural é controlada pelo uso de blecaute, pelo 

fato de as janelas serem de vidro e não serem utilizadas persianas. De acordo com o 

CONARQ (2000, p. 17), “em áreas muito ensolaradas são necessárias persianas ou outros 

recursos para reduzir a entrada da luz solar. Recomenda-se especialmente o uso de filtros 
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contra a radiação ultravioleta invisível”. No AHM não são utilizados filtros contra a radiação 

ultravioleta. 

Quanto às instalações elétricas vale ressaltar que não existe painel de controle geral, 

tampouco luzes de emergência em todas as instalações. Todavia a chave geral é de fácil 

visualização e possui interruptores em todas as salas. Os cabos elétricos estão instalados em 

dutos aparentes, conforme as normas de segurança em vigor e, segundo o entrevistado há 

número suficiente de tomadas elétricas no arquivo. 

Relacionado às instalações hidráulico-sanitárias, as válvulas para fechamento de água 

são claramente indicadas e de fácil acesso, as tubulações não passam sobre os depósitos de 

documentos e as canalizações de águas pluviais são dimensionadas para o escoamento 

próximo ao edifício, evitando-se desta forma, a penetração de água no solo. 

Para o acondicionamento dos documentos são utilizadas estantes, dupla face em aço, 

no entanto, como pode ser observado nas duas fotografias a seguir, este tipo de estantes não 

são as mais adequadas para arquivo e sim para bibliotecas, pois suas dimensões são menores 

que o tamanho das caixas, ficando partes das caixas para fora. Isso pode acarretar em 

tombamento das caixas e danos nos documentos acondicionados no interior destas. Também, 

são utilizados estantes em madeira, pintadas na cor preta (Ilustração 25), onde são 

acondicionados os jornais encadernados, citados anteriormente. 

 

Ilustração 24 - Sala do acervo. 

 

 

 

Fonte: Acervo da autora. 
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Ilustração 25 - Sala do acervo. 

 

 

 

Fonte: Acervo da autora. 
 

As caixas arquivo utilizadas para o armazenamento dos documentos são, em sua 

maioria, de papelão e algumas em polionda (ilustrações 24 e 25), tanto para armazenamento 

de documentos textuais, quanto para documentos iconográficos. Sobre este acervo falaremos 

no capítulo a seguir. Os documentos textuais se encontram soltos e/ou encadernados dentro 

das caixas, como pode ser visualizado na ilustração 26.  

 

Ilustração 26 - Acondicionamento de documentos textuais 

 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 



70 
Na ilustração a seguir (Ilustração 27) podemos visualizar as estantes em madeira que 

comportam os documentos encadernados, ou seja, os jornais da cidade de Erechim, que são 

encadernados em capa dura, na cor preta, com as devidas identificações. De acordo com o 

entrevistado, o acervo de jornais e o acervo fotográfico são os mais requisitados nas pesquisas 

no arquivo.  

 

Ilustração 27 - Estantes em madeira que acondicionam os jornais da cidade de Erechim. 

 

 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

Os documentos audiovisuais são acondicionados em caixas específicas e armazenados 

em armários de madeira com portas, conforme mostra as ilustrações 28 e 29. Segundo as 

recomendações do CONARQ (2005, p. 14), “as mídias magnéticas, como fitas de vídeo, áudio 

e de computador, devem ser armazenadas longe de campos magnéticos que possam causar a 

distorção ou a perda de dados. O armazenamento será preferencialmente em mobiliário de aço 

tratado com pintura sintética, de efeito antiestático”. O que não acontece no AHM, como 

podemos observar nas fotografias as seguir.  
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Ilustração 28 - Fitas VHS. 

 

 

 

Fonte: Acervo da autora. 
 

Ilustração 29 - Fitas VHS. 

 

 

 

Fonte: Acervo da autora. 
 

Os documentos sonoros são arquivados em armário de madeira, fechados, com 

divisórias em gavetas. Estes documentos se apresentam em fitas cassetes, como mostra as 

ilustrações 30 e 31 que seguem. 
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Ilustração 30 - Armário que acondiciona o acervo sonoro (fitas cassetes). 

 

 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

Ilustração 31 - Armário que acondiciona o acervo sonoro (fitas cassetes). 

 

 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

 

Vale ressaltar que, conforme as recomendações do CONARQ (2000) para o 

armazenamento de fotografias, filmes, discos, registros eletrônicos, fitas de áudio e 

videomagnéticas são necessárias condições especiais de armazenamento. Isso não ocorre no 

AHM, pois todo o conjunto documental existente no arquivo, em diferentes suportes e/ou 
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gêneros documentais, encontram-se armazenados no mesmo depósito, exceto parte do acervo 

fotográfico que se encontra junto à sala administrativa, o que trataremos no próximo capítulo. 

No tocante a segurança dos documentos, o arquivo não dispõe de um sistema de 

detecção automática ligado ao quadro de alarme de acordo com os padrões vigentes. Tão 

pouco conta com um Plano de Emergência escrito, direcionado para a prevenção contra riscos 

potenciais e para o salvamento de acervos em situações de calamidade com fogo, água, 

insetos, roubo e vandalismo. Também, não possui extintores e aspersores automáticos para a 

extinção de fogo, nem portas corta-fogo.  

Conforme as recomendações para construção de arquivos o CONARQ (2000), 

estabelece que: 

 

Todo o prédio deve contar com um sistema de detecção automática, ligado ao quadro 

de alarme, de acordo com os padrões vigentes. Os detectores mais adequados são os 

de fumaça, dos tipos ionização e fotoelétrico. A principal função dos sistemas de 

alarme é localizar o sinistro e alertar as pessoas para evacuarem o prédio. É quando a 

brigada de incêndio entra em ação para chamar o Corpo de Bombeiros, tentar 

extinguir o fogo e acompanhar o processo de evacuação. 

 

Neste sentido o AHM apresenta falhas no quesito segurança do acervo, pois não possui 

um sistema adequado para garantir maior proteção dos documentos sob sua custódia. Porém, a 

instituição desfruta de um sistema de alarme, o qual protege contra roubo e vandalismo e 

conta com extintores manuais. Além disso, as áreas abertas ao público, principalmente salas 

de consulta, auditório e área de exposições são supervisionados pelos funcionários. No 

entanto, as janelas são desprovidas de grades ou telas, sendo que, para se evitar riscos de 

invasão, além do sistema de alarmes, todas as aberturas e passagens no andar térreo devem estar 

protegidas por grades ou venezianas. 

Exposta a situação geral do AHM, a seguir trataremos do acervo fotográfico 

custodiado pelo arquivo. 

 

9.1 O ACERVO FOTOGRÁFICO DO AHM 

 

 As fotografias, como vimos anteriormente, são componentes do patrimônio 

documental, e quando inseridas nos arquivos, se tornam elementos relevantes para pesquisa, 

pois desempenham um papel significante para o patrimônio cultural da humanidade devido a 

gama de informações que uma fotografia pode conter. Neste sentido, as fotografias merecem 

destaque nos arquivos e tratamento diferenciado.  
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Seguindo este pensamento, a presente pesquisa explorou com maior ênfase o acervo 

fotográfico do AHM. Para coletar as informações a respeito deste acervo, se utilizou como 

instrumentos a entrevista e a observação, conforme mencionado nos procedimentos 

metodológicos. Por conseguinte, apresentamos os dados obtidos com a segunda etapa da 

pesquisa que teve como objetivo a construção de um manual de procedimentos para o acervo 

fotográfico do AHM. 

A princípio, o recolhimento das fotografias integrantes do patrimônio documental do 

AHM era realizado por meio de doações da comunidade e/ou pelos órgãos de imprensa da 

prefeitura municipal. Inicialmente, estas fotografias eram entregues ao arquivo de forma 

original em papel, porém atualmente segundo o entrevistado, o arquivo não está mais 

recebendo doações de fotografias neste meio, apenas recebem cópias digitais, pois alegam não 

terem mais espaço físico no arquivo para guarda e conservação destas fotografias.  

O acervo fotográfico conta com aproximadamente 15.000 (quinze mil) fotografias 

originais, que variam no tamanho compreendendo formatos que vão desde 3x4 até 20x25cm e 

datam entre 1912 e 2008. Porém, de todo este acervo, pouco mais da metade encontra-se 

descrito, sendo que o restante ainda está sem qualquer identificação. 

O motivo principal de parte do acervo fotográfico ainda não estar descrito é porque, de 

acordo com o entrevistado, há poucos recursos humanos disponíveis para o desenvolvimento 

do trabalho no arquivo, e a tarefa de descrição fotográfica é árdua, pois exige muito trabalho e 

dedicação por parte dos profissionais envolvidos. Além disso, grande parte destas fotografias 

não apresentam caracteres mínimos necessários para um ponto de partida em proveito da 

descrição fotográfica. Ex: a imagem de um rosto, apenas. Vale dizer que fotografias sem 

identificação são desprovidas de valor histórico e/ou cultural, pois não transmitem 

informações aos pesquisadores.  

As fotografias que estão identificadas, são encaixadas em folhas de papel colorido tipo 

sulfite e possuem uma legenda em papel tipo A4 na parte inferior (ilustrações 32 e 33)
20

. A 

classificação destas fotografias é por assunto e assim também são ordenadas, como por 

exemplo: etnias, vistas parciais, arquitetura, natal, neve, etc. A descrição das legendas não 

seguem um padrão de itens, pois variam de acordo com os dados que os servidores do arquivo 

conseguiram extrair em pesquisas realizadas para tal. Assim, algumas fotografias possuem 

uma descrição pormenorizada enquanto outras apresentam um mínimo de informações que a 

identificam. 

 

20  A escolha destas fotografias ocorreu de forma aleatória, não sendo utilizado nenhum critério pré-

definido para tal. 
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Salienta-se, que a organização das fotografias constituintes do patrimônio documental 

do AHM não contou com um programa de organização arquivístico, tão pouco com a 

presença de um profissional da área arquivística, pois todo o trabalho desenvolvido no 

arquivo, até o momento, é realizado por profissionais da área de história, os quais reconhecem 

a necessidade da atuação de profissionais da área arquivística para auxiliar no tratamento 

correto das informações e afirmam tratar da documentação conforme presumem ser o mais 

adequado. 

 

Ilustração 32 - Acondicionamento das fotografias no papel sulfite. 

 

 

 

Fonte: Acervo fotográfico do AHM. 

 

Ilustração 33 - Acondicionamento das fotografias no papel sulfite. 

 

 

Fonte: Acervo fotográfico do AHM. 
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O acondicionamento das fotografias originais descritas é feito como já mencionamos, 

em folhas de papel colorido tipo sulfite, após são inseridas dentro de sacos plásticos, em 

pastas suspensas e armazenados em arquivos de aço, como mostra as ilustrações acima e, a 

seguir (ilustrações 34, 35 e 36). Para se ter melhor compreensão, no arquivo que contém as 

fotografias do assunto etnias, cada pasta suspensa recebe uma tarja de identificação com a 

descrição da etnia, exemplo: italiana, alemã, polonesa. Também há uma separação por cores, 

do papel sulfite, onde, por exemplo, cada etnia recebe uma cor diferente. No caso, a cor verde 

para a etnia italiana, a cor vermelha para a polonesa e assim por diante de forma aleatória. 

 

Ilustração 34 - Disposição das pastas suspensas que armazenam as fotografias dentro dos 

arquivos de aço. 

 

 

 

Fonte: Acervo da autora. 
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Ilustração 35 - Arquivos de aço onde estão armazenadas as fotografias descritas. 

 

 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

 

Ilustração 36 - Arquivos de aço onde estão armazenadas as fotografias descritas. 

 

 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

 

Este acervo fotográfico se encontra na parte inferior do prédio do arquivo, separado 

dos demais acervos documentais do AHM. No entanto, fica localizado junto à sala 

administrativa do arquivo, como pode ser visualizado na ilustração 23. Vale ressaltar, que o 
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local de armazenamento das fotografias deve ser diferenciado para que se possa prolongar a 

vida útil das mesmas. No tocante a isso, o CONARQ (2005, p.13) recomenda: 

 

Armazenar os acervos de fotografias, filmes, meios magnéticos e ópticos em 

condições climáticas especiais, de baixa temperatura e umidade relativa, obtidas por 

meio de equipamentos mecânicos bem dimensionados, sobretudo para a manutenção 

da estabilidade dessas condições, a saber: 

fotografias em preto e branco 

T 12ºC ± 1ºC e UR 35% ± 5% 

fotografias em cor 

T 5ºC ± 1ºC e UR 35% ± 5% 

filmes e registros magnéticos 

T 18ºC ± 1ºC e UR 40% ± 5% 

 

Podemos observar que o recomendado pelo CONARQ é manter, inclusive, as 

fotografias em preto e branco em temperaturas distintas das fotografias em cor. Vale dizer que 

o AHM possui em seu acervo tanto fotografias coloridas quanto em preto e branco, porém as 

mesmas se encontram armazenadas no mesmo ambiente. 

As fotografias não descritas estão acondicionadas de forma solta, em envelopes de 

papel pardo, dentro de caixas de papelão (ilustração 37). Estas permanecem armazenadas 

junto aos demais acervos documentais que integram o AHM, na parte superior do prédio, 

conforme mostramos nas ilustrações 24 e 25. Salienta-se que esta forma de armazenamento 

pode prensar as fotografias e colar umas nas outras e, consequentemente danificá-las, 

perdendo desta forma, as informações contidas nas mesmas. 

 

Ilustração 37 - Acondicionamento de fotografias não descritas 

 

 

Fonte: Acervo da autora. 
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Estas fotografias que somam quase metade do acervo fotográfico do AHM não contam 

com tratamento diferenciado referente à preservação fotográfica. O estado de conservação de 

grande parte destas fotografias é precário, ou seja, encontram-se sujas, com fitas adesivas, 

manchadas, amareladas, esmaecidas e com diversos tipos de rasuras, cortes e/ou rasgos. Além 

disso, como já mencionamos, estão armazenadas de forma solta dentro dos envelopes de 

papel, sem nenhuma separação interna entre elas.  

Referente a medidas especiais para a conservação e preservação do acervo fotográfico 

constatou-se que há poucas, como por exemplo, não há controle de temperatura e umidade 

relativa, que são fatores que influenciam significativamente na conservação das fotografias, 

pois a sala de armazenamento não possui equipamentos que servem para a manutenção da 

estabilidade dessas condições, conforme é recomendado pelo CONARQ. As fotografias estão 

suscetíveis às radiações ultravioletas presentes na iluminação artificial do local, realizada por 

meio de lâmpadas fluorescentes, sem utilização de filtros, e as mesmas se encontram 

diariamente ligadas, pelo fato do acervo se encontrar na mesma sala de trabalho dos 

servidores do arquivo. Neste ambiente conforme observação, também se constatou o uso de 

alimentos e bebidas, isso pode ajudar na infestação de insetos, roedores e micro-organismos 

que danificam os documentos. 

No entanto, existem algumas medidas que favorecem o acervo como no quesito 

segurança, pois quando acontece à consulta dos originais, esta é monitorada pelos servidores 

do arquivo e, o manuseio das fotografias, segundo o entrevistado é sempre orientado no 

sentido de não se tocar diretamente nas fotografias, caso isso seja necessário são fornecidas 

luvas para os consulentes. 

O uso do acervo é frequente, e como já falamos o acervo fotográfico e o acervo de 

jornais custodiados pelo AHM são os dois mais solicitados nas pesquisas no arquivo, sendo 

que o uso do acervo fotográfico se dá por meio de observação e manuseio das fotografias 

originais, e/ou quando solicitadas são fornecidas cópias digitalizadas aos pesquisadores.  

No tocante a cópias do acervo fotográfico, foram digitalizadas apenas as fotografias já 

catalogadas. Este trabalho aconteceu recentemente, melhor dizendo, durante o segundo 

semestre do ano de 2016 e parte do primeiro semestre do ano de 2017. A digitalização seguiu 

a ordem de armazenamento das pastas originais e se utilizou como padrão de resolução das 

imagens 300 dpi em extensão JPG. Estas cópias digitalizadas se encontram armazenadas em 

um computador do arquivo, não contendo cópias em outras mídias, nem de forma online. É 

importante frisar que a utilização de cópias digitais pode potencializar as pesquisas do acervo 
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e também auxiliar na preservação das fotografias originais, uma vez que irá diminuir 

consideravelmente o seu manuseio. 

Referente à descrição do acervo fotográfico existe apenas um índice de legendas, em 

planilha eletrônica, não sendo disponibilizada ao público externo, servindo apenas para 

consulta do pessoal do arquivo. 

Concernente à difusão do acervo fotográfico do AHM são realizadas exposições 

mensais “temáticas” no próprio arquivo e eventualmente em eventos públicos. Além disso, 

são divulgadas partes do acervo através da página do arquivo no Facebook e Instagram.  

Contextualizado o acervo fotográfico do AHM, a seguir faremos uma exposição do 

manual de procedimentos para o acervo fotográfico do mesmo.  
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10  O MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA O ACERVO FOTOGRÁFICO DO 

AHM 

 

Esta dissertação faz parte do Programa de Pós-Graduação Profissional em Patrimônio 

Cultural (PPGPPC) da Universidade Federal de Santa Maria e tem como objetivo final da 

pesquisa a elaboração de um produto que possa contribuir com a sociedade, ou seja, dar um 

retorno desse estudo, de forma colaborativa para a sociedade. Neste caso, o produto final da 

pesquisa se constitui em um Manual de Procedimentos para o Acervo Fotográfico do Arquivo 

Histórico Municipal de Erechim Juarez Miguel Illa Font, instituição pesquisada. Este Manual 

compreende uma série de apontamentos relevantes para a preservação do patrimônio 

documental fotográfico do AHM.  

Este produto apresenta mecanismos de preservação e conservação das fotografias 

integrantes do patrimônio documental do AHM, sejam elas no formato analógico, sejam no 

formato digital.  

O manual tem por objetivo estender a vida útil das fotografias, à vista disso apresenta 

medidas eficazes concernentes à conservação do acervo fotográfico do AHM, e foi 

estruturado de forma simples e objetiva para que os usuários (internos e externos) do arquivo 

possam compreendê-lo e utilizá-lo de forma a prevenir possíveis danos às fotografias, seja no 

manuseio ou no acondicionamento, guarda e conservação do acervo. 

A estrutura do manual está compreendida da seguinte forma: Apresentação; 

Introdução; A fotografia; Fatores de deterioração das fotografias; Elementos fundamentais 

para a preservação fotográfica; Conclusão e Referências utilizadas. 

É importante dizer que o manual só será proveitoso se tiver efetivo uso na instituição e 

ainda, cabe ressaltar que ele não é um objeto de preservação permanente, estagnado, que 

novas metodologias em prol da preservação fotográfica vão surgindo e devem ser observadas.



 

11 CONCLUSÃO 

 

Com a realização dessa pesquisa, atendendo ao primeiro objetivo específico, foi 

possível conhecer de forma geral todo o AHM, nos mais diferentes aspectos, sejam de 

infraestrutura física ou organizacional. Assim sendo, observou-se que a ausência de 

profissionais da área arquivística no quadro profissional do arquivo é notória, no sentido de 

adoção de procedimentos técnicos e normativos adequados em toda a gestão do arquivo. Em 

conformidade com a Lei nº 6.546, de 4 de julho de 1978, são atribuições do arquivista o 

planejamento, a organização e a direção de serviços de arquivo. Neste sentido o AHM atua em 

desconformidade com esta Lei. Acredita-se que a atuação de arquivistas é fundamental em 

instituições arquivísticas públicas, especialmente pelo fato das gestões públicas terem a 

responsabilidade sobre a manutenção das informações e a promoção do acesso permanente às 

mesmas. Nesta perspectiva, recomenda-se a contratação de pessoas habilitadas na área 

arquivística para atuarem junto ao quadro de pessoal do AHM. Claro que, de forma alguma 

desmerecendo o trabalho realizado pelos demais profissionais, somente sugerindo o acréscimo 

de mais profissionais que venham somar no desempenho e eficácia das atividades 

desenvolvidas no arquivo. 

Este estudo permitiu em um segundo momento, respondendo ao objetivo específico de 

caracterizar o acervo fotográfico do AHM, conhecer de forma mais detalhada este acervo 

constituinte do patrimônio documental do arquivo e, concluir que este acervo constitui fonte 

riquíssima de pesquisas no arquivo pelo teor das informações contidas no mesmo. Assim, 

entende-se que este acervo merece um olhar atento, no sentido de tratamento técnico 

adequado voltado à preservação permanente, para que, além de mantê-lo íntegro, mantê-lo 

acessível ao público consulente. 

O problema que se buscou responder e que conduziu o desenvolvimento da pesquisa 

foi se o AHM utiliza técnicas adequadas de preservação documental fotográfica e, se um 

manual de procedimentos para a preservação do acervo fotográfico seria o instrumento mais 

adequado para a preservação da integridade do acervo com vistas ao seu acesso permanente. 

Com o desenvolvimento da pesquisa constatou-se que o AHM utiliza algumas técnicas de 

preservação fotográfica, porém, em vários aspectos não seguem a teoria e metodologia 

arquivística, o que pode acarretar na perda das informações pelos diversos fatores envolvidos 

concernentes à preservação e uso inadequados do acervo. É provável que este fato ocorra pela 

falta de conhecimento técnico arquivístico da equipe de trabalho do arquivo. Neste momento, 
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considera-se que um manual de procedimentos para a preservação do acervo fotográfico seja 

útil ao arquivo e ao trabalho desenvolvido pelo atual quadro de pessoal do mesmo, pois os 

mesmos têm interesse em adotar medidas assertivas para garantir a integridade e o acesso a 

este acervo. 

Neste sentido, essa pesquisa que teve como objetivo geral produzir um manual de 

procedimentos para a preservação do acervo fotográfico do AHM, para garantir a integridade 

do mesmo, com vistas ao acesso permanente deste patrimônio documental custodiado pelo 

arquivo foi efetivada, ou seja, os objetivos propostos foram atendidos e, as respostas aos 

problemas da pesquisa foram obtidas. Porém os resultados apresentados nesta dissertação não 

são permanentes, pois assim como a emergente evolução tecnológica, várias técnicas e novos 

procedimentos vão sendo descobertos em prol da preservação dos arquivos. Por hora, 

consistem em mecanismos apresentados pela literatura arquivística, que visam contribuir no 

desenvolvimento das atividades relacionadas à preservação e integridade do patrimônio 

documental fotográfico com vistas ao acesso permanente deste.  

Espera-se que o manual de procedimentos para o acervo fotográfico do AHM venha 

complementar o trabalho já desenvolvido no arquivo, melhor dizendo, para que o arquivo 

possa aperfeiçoar suas técnicas preservacionistas e, por conseguinte colaborar de forma mais 

ativa com os usuários nas pesquisas deste acervo, atentando ao máximo minimizar ações que 

possam prejudicar a vida útil das fotografias. Considera-se que apesar das dificuldades 

enfrentadas pela equipe de trabalho do arquivo, os mesmos estão dispostos a resolverem os 

problemas encontrados no arquivo e oferecer o melhor tratamento possível para que todo o 

acervo documental possa receber os devidos cuidados para sua guarda, conservação e acesso 

em longo prazo.  

Entende-se que o estabelecimento de medidas ou de novas metodologias e/ou 

aquisição de materiais e equipamentos não depende só do pessoal do arquivo, isto é, necessita 

de interesse e decisão também dos gestores públicos superiores, porque requer investimentos e 

sabemos que em se tratando de instituição pública, gastos e investimentos são priorizados e 

nem sempre as questões relacionadas a arquivos são de interesse da administração. Neste 

caso, cabe aos envolvidos uma campanha de conscientização sobre a importância do 

patrimônio documental fotográfico e, o que este patrimônio representa para a comunidade 

local e regional. Além disso, vale lembrar que está estabelecida na legislação a 

responsabilidade da administração pública sobre a gestão documental e a proteção especial 

dos documentos públicos, bem como as providências para franquear sua consulta a quem 
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necessitar. Desta forma, as instituições arquivísticas públicas devem levar em consideração a 

legislação vigente e desenvolver as políticas necessárias para a garantia da preservação da 

memória e do direito de acesso às informações.  

Enfim, considerando todo o patrimônio documental custodiado pelo AHM é possível 

afirmar que existem várias possibilidades de serem realizadas outras pesquisas que possam 

contribuir com o arquivo para que o mesmo cumpra com seu papel na sociedade de forma 

imperativa. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DA ENTREVISTA DA PRIMEIRA ETAPA DA 

PESQUISA 

 

 

ENTREVISTA 

 

Esta entrevista é um dos instrumentos de coleta de dados referente a pesquisa da 

Dissertação do Mestrado Profissional em Patrimônio Cultural da Universidade Federal de 

Santa Maria - UFSM, que intitula-se: PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

DOCUMENTAL FOTOGRÁFICO DO ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE 

ERECHIM/RS: JUAREZ MIGUEL ILLA FONT. O objetivo do estudo é produzir um manual 

de procedimentos para a preservação do acervo fotográfico do AHM, com a finalidade de 

garantir a integridade do mesmo com vistas ao acesso permanente deste patrimônio 

documental custodiado pelo arquivo. 

 

PARTE I (Identificação do entrevistado) 

Nome:  

Idade:                      Sexo: 

Formação: 

Tempo de serviço no local: 

 

PARTE II (Questões relacionadas com o objeto do estudo) 

Localização: 

Proximidade com o mar, zonas pantanosas, rios ou locais sujeitos a inundações? 

Terrenos e subsolos úmidos?  

Regiões de fortes ventos e tempestades?  

Regiões de ventos salinos e com resíduos arenosos? 

Proximidade com indústrias que liberam poluentes? 

Proximidade com usinas químicas, elétricas e nucleares? 

Proximidade com linhas de alta-tensão? 

Proximidade com entrepostos de materiais inflamáveis e explosivos? 

Terminais de tráfego aéreo e terrestre? 

Áreas de intenso tráfego sujeitas à trepidação, ruído e poluição? 
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Área suficiente e condições de expansão? Pensando em crescimento do acervo, dentro 

de um prazo médio de 50 anos, é possível uma ampliação da área de depósito? 

Resistência estrutural a cargas? 

Condições de termoestabilidade, aeração(ventilação) e climatização? 

 

Térmitas (insetos), tanto as de madeira seca como as de solo? 

Raízes, danificando elementos construtivos e concentrando excessiva umidade no 

solo? 

Galhos e frutos que ao caírem danificam telhas e obstruem calhas? 

Sombreamento de paredes, gerando acúmulo de umidade e crescimento de 

microorganismos? 

Qual é a área em m² destinada ao depósito do acervo? E em porcentagem da área 

construída? 

Como é a separação do acervo das demais áreas? Sentido horizontal ou vertical? 

Existe depósito especial para o armazenamento de fotografias, filmes, discos, registros 

eletrônicos, fitas de áudio e videomagnéticas?  

Como estão armazenados? 

Há controle de umidade e luminosidade nesse local? 

 

Áreas para o público 

Hall de entrada? 

Balcão de informação? 

Protocolo? 

Salas de consulta? 

Instrumentos de pesquisa? (  ) Sim (  ) Não. Se sim. Quais? 

( ) Guia 

( ) Catálogo 

( ) Inventário 

( ) Índices 

( ) Plataformas de acesso à informação 

( ) outros 

 Biblioteca de apoio? 

Sala de serviços de reprografia para atendimento ao público? 

Auditório e atividades educativas? 
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Salões de exposições? 

Lanchonete ou cafeteria? 

Lavatórios? 

Acesso e circulação para deficientes físicos? 

 

 

Áreas de trabalho 

Gabinetes do diretor e assistentes? 

Administração e recursos humanos? 

Salas de reunião e auditórios? 

Recepção, seleção, triagem, higienização e desinfestação de documentos? 

Tratamento técnico? 

Conservação, encadernação, fotografia e microfilmagem? Como funciona? 

Almoxarifado? 

Serviços de manutenção, limpeza e segurança? E 

Lavatórios? 

 

Materiais e equipamentos 

Como são os materiais de construção e revestimentos internos? 

Paredes: 

Pisos: 

Janelas: 

Portas: 

Cobertura: 

 

Mobiliário 

Mesas: 

Estantes: 

Mapotecas: 

 

Condições ambientais 

Temperatura e umidade relativa do ar (UR): 

Sistema de climatização, com umidificadores, desumidificadores, ar-condicionado, 

exaustores e ventiladores 
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Cuidados contra poluição externos e internos, o pó, a fuligem e os esporos de 

microorganismos: 

 

Iluminação, luz natural e artificial 

Tipos de lâmpadas: 

Uso de persianas: 

Filtros contra a radiação ultravioleta: 

Posição das prateleiras em relação à luz, incidência direta de luz sobre os documentos: 

 

Instalações 

Instalações elétricas 

Chave geral de fácil visualização? 

Painel de controle geral e com luzes de emergência em todas as instalações? 

Interruptores nas salas? 

Os cabos elétricos são instalados em dutos aparentes, conforme as normas de 

segurança em vigor? 

Há número suficiente de tomadas elétricas? 

 

Instalações hidráulico-sanitárias 

 

As válvulas para fechamento de água são claramente indicadas e de fácil acesso? 

 

As canalizações de águas pluviais são dimensionadas para o escoamento próximo ao 

edifício, evitando-se a penetração de água no solo? 

 

As tubulações passam sobre os depósitos? 

 

Acondicionamento 

Como é o mobiliário e os materiais de acondicionamento dos documentos? 

Estantes: 

Prateleiras: 

Caixas de arquivo: 

Envelopes: 
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Uso de clipes, grampos de metal… 

Segurança dos documentos 

Proteção contra fogo e água: 

Sistema de detecção automática, ligado ao quadro de alarme, de acordo com os 

padrões vigentes:  

Extintores manuais, à base de água, CO2 (dióxido de carbono) ou pó químico: 

Extintores e aspersores automáticos para a extinção de fogo: 

Portas corta-fogo: 

Proteção contra roubo e vandalismo: 

 

Sistemas de alarme: 

As áreas abertas ao público, principalmente salas de consulta, de catálogos, auditórios 

e áreas de exposições, são supervisionadas por funcionários? Ou utiliza-se circuito fechado de 

televisão? 

As janelas são providas de grades ou telas?  

A instituição conta com um Plano de Emergência escrito, direcionado para a 

prevenção contra riscos potenciais e para o salvamento de acervos em situações de 

calamidade com fogo, água, insetos, roubo e vandalismo? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO PARA ENTREVISTA DA SEGUNDA ETAPA DA 

PESQUISA 

 

 

ENTREVISTA 

 

Esta entrevista é um dos instrumentos de coleta de dados referente à pesquisa da 

Dissertação do Mestrado Profissional em Patrimônio Cultural da Universidade Federal de 

Santa Maria - UFSM, que se intitula: PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL 

FOTOGRÁFICO DO ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE ERECHIM/RS: JUAREZ 

MIGUEL ILLA FONT. O objetivo do estudo é produzir um manual de procedimentos para a 

preservação do acervo fotográfico do AHM, com a finalidade de garantir a integridade do 

mesmo com vistas ao acesso permanente deste patrimônio documental custodiado pelo 

arquivo. 

 

PARTE I (Identificação do entrevistado) 

Nome:  

Idade:                      Sexo: 

Formação: 

Tempo de serviço no local: 

 

PARTE II (Questões relacionadas ao objeto do estudo) 

Como é realizado o recolhimento das fotografias? 

Qual é a dimensão do acervo? 

Como as fotografias são identificadas? 

Como é realizada a ordenação das fotografias? 

Como são acondicionadas as fotografias? 

Possui um quadro de arranjo do acervo fotográfico? 

As fotografias estão descritas em algum tipo de instrumento de pesquisa? 

Existe cópia digital do acervo fotográfico? Se sim, como e onde estão armazenadas? 

Referente à conservação, preservação e segurança do acervo fotográfico, quais 

medidas são adotadas? 

Como se dá o uso do acervo fotográfico? 

O acervo fotográfico é difundido? Se sim, de que forma? 
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APÊNDICE C – MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA O ACERVO 

FOTOGRÁFICO DO ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE ERECHIM/RS: 

JUAREZ MIGUEL ILLA FONT 
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LISTA DE SIGLAS 
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CONARQ Conselho Nacional de Arquivos 
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PPGPPC  Programa de Pós-Graduação Profissional em Patrimônio Cultural 
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UV  Ultravioleta 
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APRESENTAÇÃO 

O Manual de Procedimentos Para o Acervo Fotográfico do 

Arquivo Histórico Municipal de Erechim Juarez Miguel Illa Font 

(AHM) compreende o produto final da dissertação desenvolvida no 

Programa de Pós-Graduação Profissional em Patrimônio Cultural da 

Universidade Federal de Santa Maria (PPGPPC – UFSM), e aponta 

recomendações a serem observadas pelo arquivo na manutenção das 

atividades relativas à preservação do acervo fotográfico que está sob sua 

custódia. 

Este Manual apresenta mecanismos relevantes para a 

preservação do patrimônio documental fotográfico do AHM e tem como 

objetivo principal estender a vida útil das fotografias visando o acesso 

permanente a este patrimônio. Sendo assim, abrange os fatores que 

influenciam na deterioração fotográfica e os elementos fundamentais 

para a preservação das fotografias. 

O conteúdo deste Manual se apresenta de forma clara e objetiva 

para que os servidores e consulentes do arquivo possam interpretá-lo 

com facilidade e utilizá-lo como subsídio para manter o acervo 

fotográfico íntegro e dessa maneira, torná-lo acessível 

permanentemente. Com isso, se preserva parte importante da memória e 

da história da comunidade erechinense e regional que estão presente nas 

fotografias integrantes deste arquivo. 

Vale dizer que este Manual não é estagnado, que novas 

metodologias vão surgindo em prol da preservação fotográfica e devem 

ser observadas pelos órgãos responsáveis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A cidade de Erechim-RS é detentora de vasta riqueza cultural, 

por ter miscigenação de povos, culturas e tradições advindos de diversos 

lugares. Grande parte da história do município e região está guardada no 

AHM, na forma de documentos. Estes documentos compõem o 

patrimônio cultural da humanidade e podem ser entendidos como um, 

 

Conjunto de manifestações, realizações e 

representações de um povo. Ele está presente em 

todos os lugares e atividades: nas ruas, em nossas 

casas, em nossas danças e músicas, nas artes, nos 

museus, escolas, igrejas e praças. Nos nossos 

modos de fazer, criar e trabalhar. Nos livros que 

escrevemos, na poesia que declaramos, nas 

brincadeiras que fazemos, nos cultos que 

professamos. Ele faz parte de nosso cotidiano, 

forma as identidades e determina os valores de uma 

sociedade. É ele que nos faz ser o que somos 

(IPHAN, 2012, p. 3). 

 

Sendo assim, o patrimônio documental de uma cidade constitui 

papel fundamental na sociedade e, sua proteção e acesso são elementos 

essenciais para a salvaguarda da sua memória, história, cultura, 

identidade.  

O Arquivo Histórico Municipal de Erechim foi fundado pela Lei 

nº. 1717 de 18 de novembro de 1980 e, no ano de 1990, passou a 

denominar-se Arquivo Histórico Municipal Juarez Miguel Illa Font, pela 

Lei nº. 2276, de 18 de dezembro de 1990. Dentre as funções e 

atribuições do arquivo estão a busca, guarda e conservação da 
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documentação histórica do município, quer seja, pública ou privada e, 

permitir a utilização de seu acervo para consulta ao público em geral. 

Assim, foi criado com o objetivo de preservar a história de Erechim e 

divulgar os documentos que constituem a mais importante fonte de 

pesquisa sobre a cidade, buscando manter viva a memória do povo 

erechinense, servindo dessa forma à comunidade. 

Dentre o vasto acervo que constitui o patrimônio documental do 

arquivo, estão as fotografias. Elas constituem papel significante na 

preservação da história e da memória da cidade e região, visto que seu 

conteúdo revela detalhes que não podem ser traduzidos em textos, pois 

Segundo Kossoy (2002), as fotografias revelam um fragmento distinto 

da aparência das coisas, das pessoas, dos fatos do jeito como 

aconteceram. Sendo assim, “quaisquer que sejam os conteúdos das 

imagens devemos considerá-las sempre como fontes históricas de 

abrangência multidisciplinar” (KOSSOY, 2002, p. 21). Á vista disso, 

ações que buscam a proteção e o acesso aos acervos fotográficos são 

relevantes para a preservação da história e memória da sociedade. 
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2. A FOTOGRAFIA 

Historicamente Chagas (2011), acredita que a fotografia tenha 

surgido no primeiro quarto do século XIX e introduzida nos acervos por 

volta do início do século XX. Assim, neste período consolida-se a 

fotografia como forma de registro e sua importância como documento, 

visto que uma imagem fotográfica além de possuir informações de 

conteúdo, possui também inúmeros dados sobre a forma de produção da 

imagem. Por tudo isso, atualmente, a fotografia se apresenta como um 

documento relevante para as pesquisas, pois como argumentam Filippi, 

Lima e Carvalho (2002, p. 6),  

 

A fotografia deixou definitivamente de ser um mero 

instrumento ilustrativo da pesquisa para assumir o 

status de documento, uma matéria-prima 

fundamental na produção do conhecimento sobre 

determinados períodos da história, acontecimentos 

e grupos sociais.  

  

Neste sentido, a fotografia se configura objeto de valor cultural, 

consequentemente fonte rica para pesquisas, para a história e para a 

memória da humanidade. Sendo assim, as autoras acima citadas 

compreendem que, “a preservação de coleções fotográficas tem 

merecido cada vez mais atenção e se configura como área de atuação 

relativamente nova dentro de museus, arquivos e instituições públicas e 

particulares” (FILIPPI; LIMA; CARVALHO, 2002, p. 12). Logo, os 

acervos fotográficos inseridos nos arquivos necessitam de olhar 

atencioso e cuidados especiais, pois a constituição física das fotografias 
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apresenta peculiaridades inerentes à sua produção que são sensíveis por 

natureza, portanto para garantir sua preservação e acesso em longo prazo 

é necessário um tratamento diferenciado em relação a outros 

documentos. 

 De acordo com Kennedy & Mustardo (2001), a estrutura física 

das fotografias se dividem em três camadas, a saber: uma camada de 

suporte primário onde são usados materiais como metal (placas de cobre 

com prata e de ferro laqueado), vidro (como negativos de vidro), 

plásticos (negativos em filme, como acetato, nitrato poliéster) e papéis 

resinados; uma camada aglutinante a qual são comuns materiais como 

albúmen, colódio ou gelatina e, a camada utilizada para obtenção da 

imagem final, que no caso de fotografias preto e branco são usadas 

partículas metálicas finamente divididas e para as fotografias coloridas 

usa-se corantes ou pigmentos.  

Todo esse material utilizado para dar origem as fotografias por si 

só apresentam componentes autodestrutivos, consequentemente o estado 

de conservação geral e o manuseio, realizados de forma inadequada, 

aceleram a degradação destes materiais. 

Neste sentido, as instituições arquivísticas devem utilizar 

metodologias adequadas para guarda, conservação e manuseio dos 

acervos fotográficos. 

Cabe salientar, que com a evolução das tecnologias ao longo dos 

anos, surgiu também a fotografia digital, esta por sua vez, apresenta 

peculiaridades no que diz respeito a seu armazenamento e equipamentos. 

A preservação das fotografias digitais e/ou das cópias 

digitalizadas também requerem cuidados especiais, pois conforme 
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argumenta Pavão (2002), a evolução tecnológica tem avanços rápidos e 

um sistema digital se torna ultrapassado por outro mais moderno em 

pouco tempo, tornando-o obsoleto e assim sucessivamente. Desta forma, 

o autor ressalta que, 

Não basta garantir a boa condição física dos CDs, 

fitas magnéticas, discos rígidos, ou qualquer outro 

suporte de arquivo de imagens. Os ficheiros devem 

ser atualizados para se manterem legíveis e 

utilizáveis. Se o nosso arquivo de imagens 

permanecer fechado e isolado por alguns anos, 

quando o quisermos abrir arriscamo-nos a 

encontrar uma Biblioteca Babilônica, indecifrável. 

(PAVÃO, 2002, p. 3). 

 

Neste contexto é impreterível que as instituições arquivísticas, 

responsáveis pelo patrimônio documental, acompanhem a evolução 

tecnológica para garantir a preservação e acesso aos documentos 

também na forma digital.  
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3. FATORES DE DETERIORAÇÃO DAS 

FOTOGRAFIAS 

A deterioração das fotografias pode ocorrer de diversas maneiras 

e ocasionar a perda das informações contidas nas mesmas. A seguir 

apresentam-se os principais fatores responsáveis pela deterioração das 

fotografias, que podem ser divididos em duas categorias: intrínsecas e 

extrínsecas.  

3.1 Deterioração Intrínseca 

Na categoria de deterioração intrínseca, como já mencionada 

anteriormente, está a própria constituição da fotografia, ou seja, os 

materiais necessários para sua criação. As camadas constituintes da 

fotografia apresentam elementos frágeis que se não cuidados 

adequadamente causam esmaecimento, amarelecimento, manchas, 

bolhas, enrugamento, ressecamento, amolecimento, entre outros tipos de 

danos às fotografias. Esta deterioração pode ser controlada e/ou 

acelerada sob a influência dos fatores de deterioração extrínseca.  

3.2 Deterioração Extrínseca 

Os causadores da deterioração extrínseca das fotografias se 

apresentam de várias formas, das quais se destacam as áreas de 

armazenamento, o acondicionamento e o manuseio realizados de forma 

descuidada e/ou inadequada e também, aqui se destacam os ataques 

biológicos que contribuem para a deterioração das fotografias e ainda, 
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possíveis sinistros que possam ocorrer no local de armazenamento do 

acervo fotográfico. 

●Área de armazenamento: Na área de armazenamento do acervo 

fotográfico se requer todo o controle do ambiente referente a 

temperatura, umidade relativa do ar (UR), luminosidade e 

poluição; higienização e limpeza, tanto da área do depósito, 

quanto do mobiliário, dos invólucros de acondicionamento e até 

mesmo das próprias fotografias. Tudo isso realizado de forma 

inadequada prejudicam a preservação a longo prazo das 

fotografias.  

●Acondicionamento: O acondicionamento realizado em 

mobiliário impróprio, utilizando-se materiais e embalagens 

inadequadas como: estantes, caixas, pastas, envelopes, álbuns, 

papel, plásticos, colas, fitas adesivas, clipes, grampos, canetas 

ocasionam grandes danos e diminuem a vida útil das fotografias.  

●Manuseio: O manuseio das fotografias, realizado de forma 

descuidada, pode acarretar danos graves e até irreversíveis. 

Algumas consequências são: impressões digitais, manchas, 

sujidades, abrasões, dobras, rasgos, fraturas. 

●Agentes Biológicos: São os micro-organismos (fungos e 

bactérias), insetos (baratas, traças, brocas, cupins) e roedores que 

atacam os acervos e causam os mais variados tipos de danos, 

como: mofo, manchas, arranhões, triturações, furos e até perdas 

totais. 

●Sinistros: Os sinistros que podem ocorrer no acervo fotográfico 

são os riscos de incêndio, inundações, roubo e vandalismo. Estes 
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fatores podem ocasionar irreversíveis danos e comprometer a 

integridade e perda das fotografias. 
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4. ELEMENTOS FUNDAMENTAIS PARA A 

PRESERVAÇÃO FOTOGRÁFICA 

Existem vários meios para se combater os fatores que 

deterioram as fotografias. Alguns meios são fáceis de pôr em prática, 

porém alguns requerem muito trabalho e compromisso da equipe 

envolvida e também, disponibilidade de recursos financeiros. Dentre os 

elementos fundamentais para a preservação fotográfica destacam-se os 

seguintes: Área de armazenamento, Acondicionamento, Manuseio e 

Sinistros os quais serão abordados a seguir. 

4.1 Área de Armazenamento 

A área de armazenamento do acervo fotográfico é composta por 

uma série de elementos importantes para a preservação fotográfica. Ela 

engloba o controle do ambiente (temperatura e umidade, luminosidade, 

poluição, higiene e limpeza) e controle sobre os agentes biológicos 

(micro-organismos, insetos e roedores). 

4.1.1 Controle do Ambiente 

O ambiente de guarda dos documentos fotográficos tem 

influência direta sobre a vida útil das fotografias, pois as condições do 

ambiente constituem as principais causas de degradação das fotografias. 

Nesse sentido, instituições responsáveis pela guarda e divulgação de 

acervos fotográficos devem atentar a cuidados básicos relativos ao 

ambiente de armazenamento como: 
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Temperatura e Umidade Relativa do Ar (UR): A temperatura 

e a UR são elementos que devem ser tratados conjuntamente e, seu 

controle é extremamente relevante para a preservação fotográfica, pois 

elevadas variações de temperatura e UR desestabilizam e enfraquecem a 

emulsão fotográfica causando diversos tipos de estragos como, manchas, 

esmaecimento, rupturas e ainda, favorecem a proliferação de agentes 

biológicos.  

Para maior permanência e durabilidade dos materiais 

fotográficos recomendam-se temperaturas baixas, ou seja, as condições 

climáticas ideais para armazenar acervos fotográficos em preto e branco 

é de temperatura 12°C ± 1°C e UR 35% ± 5% e, para acervo fotográfico 

em cor a temperatura ideal é 5 °C ± 1°C e UR 35%  ± 5%, porém como 

é difícil proporcionar ambientes climáticos adequados para cada tipo de 

acervo o aconselhável é que, pelo menos, se mantenha o ambiente de 

armazenamento em condições moderadas de temperatura (20°C ± 2°C) e 

UR (35-45% ± 5%). A UR é um fator que afeta seriamente a preservação 

das fotografias, se muito elevada (superior a 60%), causam inchamento, 

amolecimento e mofo e, se muito baixa (inferior a 30%) ressecam as 

fotografias causando rachaduras e quebra.  

O mais correto é que o arquivo fotográfico permaneça em uma 

sala isolada, pois em ambientes em que a movimentação de pessoal é 

frequente, mesmo em sala com ar-condicionado, a temperatura e a UR 

oscilam com os movimentos e abertura das portas e, a oscilação de 

temperatura e principalmente temperaturas altas causam sérios danos as 

fotografias o que devem ser evitados com atitudes preventivas. 



 

 
Manual de Procedimento para o Acervo Fotográfico do Arquivo Histórico Municipal de Erechim: Juarez Miguel Illa Font 

- 15 - 
 

Luminosidade: Toda fonte de luz, seja natural ou artificial 

emite radiação UV (ultravioleta), nociva, que causa esmaecimento da 

imagem fotográfica e se torna um processo irreversível. É extremamente 

necessário a adoção de atitudes preventivas em relação a iluminação 

correta do ambiente de armazenamento das fotografias, das quais: 

 Evitar incidência direta de luz solar; 

 Evitar o uso de lâmpadas fluorescentes, se necessário, 

utilizar filtros;  

 Utilizar filtro nas janelas e portas de vidros; 

 Utilizar lâmpadas de baixa radiação UV (tungstênio ou 

LED); 

 Evitar exposições de fotografias originais, caso isso ocorra, 

que seja realizada sob baixa iluminação e por tempo 

determinado (pouco tempo); 

 Evitar o uso de máquinas reprográficas no ambiente de 

guarda das fotografias. 

Poluição Ambiental: O ar presente na atmosfera urbana 

apresenta partículas e compostos químicos nocivos aos materiais 

fotográficos, isto é, contribuem fortemente para a deterioração destes 

materiais, pois são compostos por uma grande diversidade de partículas 

e gases que causam muita sujidade, manchas, amarelecimento e/ou 

escurecimento, oxidação, quebra e enfraquecimento das fotografias. Para 

que seja evitada a entrada desses poluentes é necessário que a instituição 

possua mecanismos de renovação do ar e retenção desses elementos, ou 

seja, que se utilize aparelhos, de ar-condicionado e exaustores com 

filtros.  
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Além da qualidade do ar, outras fontes químicas que prejudicam 

as fotografias devem ser consideradas: tintas à base de óleo, 

aglomerados e laminados de madeira, móveis de escritório, vernizes, 

tapetes, colas de carpete, copiadora/impressora eletrostática e, inclusive, 

vários tipos de produtos de limpeza.  

Higiene e Limpeza: A higienização e limpeza da área de 

armazenamento e dos documentos são primordiais e deve ser sempre 

realizada como o primeiro tratamento para a preservação dos acervos. 

A sujidade é o agente de deterioração que mais afeta os 

documentos, pois causa inúmeros danos aos documentos, especialmente 

às fotografias e ainda, contribui para o aparecimento dos micro-

organismos, insetos e roedores. Por isso a higienização deve ser feita 

com frequência nas áreas de armazenamento e nos acervos, porém deve 

ser realizada de forma correta.  

O primeiro passo a se recomendar na limpeza é a utilização de 

EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para se evitar o contato 

com o pó e outros poluentes que podem prejudicar a saúde do 

trabalhador. 

Para a limpeza da área de armazenamento dos documentos, no 

sentido de manter a integridade dos arquivos e sua preservação a longo 

prazo, é recomendável que seja seguido uma série quesitos: não utilizar 

vassouras e espanadores de pó, pois espalham poeira e assim podem 

atingir mais facilmente os documentos; não usar cera e solventes para a 

limpeza do piso, usar aspirador de pó e quando necessário, utilizar panos 

umedecidos em água e álcool (70% e 30%), o álcool ajuda na 

evaporação evitando a umidade.  
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Para a remoção de pó de móveis e estantes utilizar aspirador de 

pó e, quando necessário limpar sujeiras incrustadas, fazer uma solução 

de álcool e água (70% e 30%) e passar com um pano bem torcido e, em 

seguida passar um pano seco. 

A limpeza superficial das fotografias deve ser realizada 

mecanicamente, a seco, ou seja, no processo de limpeza não se usam 

solventes e deve reduzir a poeira, partículas sólidas, resíduos de 

excrementos de insetos assim como outros depósitos de superfície. A 

sujidade superficial pode ser removida com a utilização de pincéis 

(ilustração 1), flanela macia, aspirador de pó e pó de borracha.  

 

Ilustração 1 – Limpeza de fotografias com pincel de cerdas macias 

 

 

Fonte: Centro Histórico Coronel Pillar
1
.  

                                                 
1
  A memória da Brigada Militar em Santa Maria. Disponível em: 

<https://www.brigadamilitar.rs.gov.br/site/Estrutura/Chcp/acoes8.php.htm>. 

Acesso em 15 de jul. 2017. 

https://www.brigadamilitar.rs.gov.br/site/Estrutura/Chcp/acoes8.php.htm
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O pó de borracha pode ser usado para limpeza mecânica das 

fotografias, porém somente para a limpeza das sujidades do verso das 

mesmas, conforme mostra a ilustração 2, pois se usado para a limpeza da 

imagem fotográfica irá danificá-la.  

 

Ilustração 2 - Limpeza de fotografias com aplicação de pó de borracha 

plástica branca 

 

 

Fonte: Centro Histórico Coronel Pillar
2
.  

 

A limpeza química das fotografias, ou seja, a remoção de colas, 

adesivos, manchas metálicas, etc., requer conhecimento técnico e muito 

                                                 
2
  A memória da Brigada Militar em Santa Maria. Disponível em: 

<https://www.brigadamilitar.rs.gov.br/site/Estrutura/Chcp/acoes8.php.htm>. 

Acesso em 15 de jul. 2017. 

https://www.brigadamilitar.rs.gov.br/site/Estrutura/Chcp/acoes8.php.htm
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cuidado para não prejudicar ainda mais as fotografias, pois essa limpeza 

requer aplicação de umidade, usam-se solventes orgânicos e devem ser 

realizados testes em pequena parte da fotografia antes da aplicação para 

assegurar sua integridade. 

4.1.2 Agentes Biológicos 

Os agentes biológicos atacam os acervos documentais quando 

encontram condições ambientais favoráveis a eles, por isso um ambiente 

de armazenamento mantido em boas condições, além de contribuir 

significativamente para a preservação a longo prazo dos documentos, 

também afastam o perigo de infestações de micro-organismos, insetos e 

roedores que degradam e devastam os arquivos. 

Micro-organismos (fungos e bactérias): Os fungos e as 

bactérias se alimentam da matéria orgânica da gelatina componente da 

fotografia. Eles se alojam nas fotografias e causam manchas de cor 

amarela, porém quando as condições ambientais forem favoráveis a eles 

(UR superior a 60%), podem se ampliar e se apresentar de diversas 

tonalidades, formando bolores em aspecto de pó. Para se evitar a 

infestação de micro-organismos é fundamental que o ambiente de 

armazenamento seja climatizado com temperaturas e UR adequadas, a 

manutenção da limpeza também é importante para prevenção e, para que 

focos de micro-organismos sejam detectados logo no início e possam ser 

extintos. 

Insetos: Os insetos se classificam como Tisanuros (traças), 

Blattoideas (baratas), Isópteros (cupins) e Coleópteros (besourinhos 

carunchos, brocas). Possuem elevada capacidade de adaptação às 
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variações ambientais, são fortes predadores de documentos e causam 

danos de grande intensidade nos acervos, como arranhões, triturações, 

furos, manchas. Os insetos podem ser combatidos com os devidos 

cuidados de higiene e limpeza periódica das áreas de armazenamento. 

Roedores: Alimentam-se de matéria orgânica, principalmente 

restos de alimentos e se adaptam muito fácil a quase todas as condições 

climáticas. Os roedores além de causar vários estragos às coleções 

oferecem o risco de transmissão de doenças como a leptospirose, 

hidrofobia, entre outras. Para se evitar a infestação dos roedores é 

importante manter alimentos longe dos acervos documentais. Para se 

evitar a infestação dos roedores é importante manter alimentos longe dos 

acervos documentais, isto é, não consumir alimentos nas instalações 

onde são preservados os documentos, principalmente quando estes 

forem fotografias. Caso for consumido algum tipo de alimento no 

arquivo, procurar não deixar resíduos no local e, manter sempre limpo e 

organizado o ambiente. 

4.2 Acondicionamento 

O acondicionamento é balizador para a preservação fotográfica, 

pois é a primeira proteção que a fotografia recebe. Por isso a observação 

dos materiais adequados ao suporte, aos usos e ao mobiliário é relevante 

para estender a vida útil das fotografias. Da mesma maneira que o uso de 

materiais inadequados causam danos e reduzem drasticamente a duração 

das fotografias, o caso inverso garante a preservação por muitos anos de 

acervos fotográficos, quando se alia o acondicionamento correto com 

outros fatores de preservação. 
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O ideal é que seja realizada uma separação de todos os tipos 

(tamanho/cor/material) de fotografias e que cada tipo seja adequado ao 

suporte de guarda. 

 Utilizar invólucros adequados, ou seja, papéis com ph 

neutro, sem presença de lignina e corantes;  

 As embalagens não devem ser feitas de papel ácido, tipo 

kraft, que contém lignina, enxofre e acidez, pois estes 

materiais podem migrar para as fotografias e causar danos 

irreversíveis. 

 Plásticos só devem ser utilizados para acondicionamento de 

fotografias quando o ambiente oferecer controle de 

temperatura e umidade, caso contrário podem causar danos 

irreparáveis. Quando for usado, preferir os plásticos de 

poliéster, polietileno ou polipropileno. 

 Envelopes em cruz são mais adequados para o 

acondicionamento individual das fotografias, pois protegem 

das sujidades, rápidas flutuações ambientais, permitem 

uniformizar formatos, numeração e indexação. 

 Acondicionar fotografias individualmente em envelopes, 

dentro de caixas e em armários de aço; 

 Armazenar fotografias de grande dimensões e/ou 

ampliações em mapotecas horizontais; 

 As caixas ideais para o acondicionamento são as 

confeccionadas em papel neutro; 

 Não superlotar de fotografias as caixas e/ou pastas, pois 

ocasiona a compactação dos documentos que podem 
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amassar e rasgar as fotografias durante o uso. Isso também 

favorece a infestação de micro-organismos e insetos; 

 Evitar o uso de pastas suspensas em arquivos de aço, isso 

pode deslocar e prensar as fotografias entre as pastas e as 

hastes de sustentação ocasionando rasgos, também o 

acondicionamento realizado de forma vertical pode enrolar, 

dobrar e amassar as fotografias causando danos. 

 Dispor adequadamente as fotografias no mobiliário,  

 Evitar o contato de fotografias com outros materiais. 

4.3 Manuseio 

O manuseio envolve uma série de itens que influenciam 

drasticamente na preservação e vida útil das fotografias. Os problemas 

advindos do manuseio abrangem todo o percurso que o documento sofre 

para a consulta.  

Todos os usuários do arquivo sejam eles internos (equipe de 

trabalho) ou externos (público consulente) devem proceder a 

manipulação correta dos acervos, especialmente das fotografias.  

É importante que a instituição tenha por escrito e exposto, em 

lugar visível, regras básicas para o manuseio dos documentos, tais como: 

 Manter alimentos e bebidas longe dos acervos;  

 Não deixar resíduos de alimentos no arquivo; 

 Lavar as mãos antes de consultar documentos; 

 Usar luvas e máscaras sempre que for manipular documentos; 

 Nunca usar creme nas mãos antes de manusear documentos; 
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 Retirar objetos de uso pessoal como crachás, relógios, pulseiras, 

anéis que possam entrar em contato com o documento e 

danificá-lo; 

 Manusear e transportar documentos com muito cuidado, 

utilizando as duas mãos para evitar que dobrem, rasguem ou se 

partam; 

 Não se apoiar sobre os documentos; 

 Fazer sempre a consulta dos documentos sobre uma superfície 

lisa e estável, nunca sobre seu colo, também observar para que 

não fiquem sobre as bordas da mesma; 

 Nunca tocar diretamente sobre um documento fotográfico; 

 Não escrever nas fotografias, caso seja extremamente 

necessário, que seja escrito no verso, utilizando-se lápis e 

escrevendo de forma leve. As canetas devem ser evitadas porque 

as tintas causam manchas irreversíveis; 

 Nunca utilizar fitas adesivas, grampos e clipes metálicos nos 

documentos; 

 Realizar o manuseio dos documentos com calma e muito 

cuidado. 

O manuseio das fotografias deve ser cuidadoso e restrito à 

conhecedores das técnicas de manuseio de imagens. As instituições de 

guarda de acervos arquivísticos devem atuar com pessoal especializado, 

ou seja, com equipe treinada quanto à correta organização e manipulação 

das informações e, todo usuário do arquivo deve receber instruções para 

a devida manipulação das fotografias. 
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Uma forma de diminuir o manuseio das fotografias e relevante 

para a preservação das mesmas é realizar cópias das fotografias, 

podendo ser digitais. Desta forma facilita-se o manuseio e a 

disponibilização das fotografias constantes do acervo para usuários 

remotos (distantes).  

A digitalização vem como forma auxiliar, não única, no processo 

de preservação das fotografias e/ou de qualquer documento de arquivo, e 

deve estar associada aos demais meios de preservação, assim como, 

deve ser realizada observando-se as recomendações do CONARQ para 

digitalização de documentos arquivísticos permanentes
3
, desta forma, 

criando-se cópias de segurança, ou seja, representantes digitais que 

possam contribuir para a preservação dos suportes físicos fotográficos e, 

também para o acesso e disseminação das informações contidas nas 

fotografias. 

Uma vez digitalizadas, as fotografias, criam-se as chamadas 

cópias digitais e, seu arquivamento e disponibilização também requerem 

atenção, pois, como os hardwares e softwares sofrem obsolescência 

devido aos avanços tecnológicos, cada vez mais frequentes, as 

instituições responsáveis pela preservação e acesso aos documentos 

precisam fazer a migração de suporte e formato periodicamente. 

Recomenda-se também, que logo após a digitalização das 

fotografias, sejam feitas cópias de segurança em CDs, HDs externos e 

                                                 
3
  Ver Resolução Nº 31, de 28 de abril de 2010 que dispõe sobre a 

adoção das Recomendações para Digitalização de Documentos Arquivísticos 

Permanentes. Disponível em: 

<http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/Recome

ndacoes_digitalizacao_completa.pdf>. Acesso em 05 set.17. 
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até mesmo, se a instituição tiver condições, fazer um plano de guarda de 

informação nas nuvens, que é uma forma de guarda em espaço virtual, 

para que as informações não se percam caso haja algum sinistro ou 

obsolescência de material. 

4.4 Sinistros  

Sinistros são possíveis de acontecer em qualquer local, 

entretanto no arquivo, pelos diferentes tipos de suportes que podem 

apresentar os documentos do acervo podem propiciar com mais 

facilidade um sinistro. Por isso, as instituições arquivísticas devem 

elaborar e dispor de um Plano de Segurança para o acervo que contenha 

normas e ações preventivas para o caso de situações de emergência com 

incêndios, inundações, roubo e vandalismo. 

Incêndios: Os fatores que podem causar incêndios são diversos, 

podendo ocorrer de forma natural (raios/descarga atmosférica) ou 

artificial (acidental/proposital) como, por exemplos: vazamento de gás 

combustível, fumar em locais proibidos, deixar aparelhos elétricos 

ligados, etc. Ocorrendo incêndio numa instituição arquivística os danos 

causados pelo fogo ao acervo podem ser totais.  

Ações preventivas são extremamente importantes e devem ser 

observadas com rigor pela gestão do arquivo, tais como: 

 Possuir um sistema de proteção contra cargas atmosféricas 

(SPDA); 

 Não dispor instalações elétricas sobre os acervos; 

 Dispor de extintores de incêndio conforme a legislação vigente; 

 Manter cabos elétricos com dutos aparentes; 
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 A chave geral de energia elétrica deve estar visível e acessível; 

 Instalar portas corta-fogo; 

 Possuir saídas de emergência com placas indicativas; 

 Instalar luzes de emergência em todos os compartimentos; 

 Possuir interruptores de luz elétrica nas principais passagens 

internas do arquivo; 

 Manter sempre revisada e em perfeitas condições de 

funcionamento a rede elétrica do edifício; 

 Instalar sistemas confiáveis de detecção e combate de incêndio e 

de suprimento elétrico de emergência; 

 Não utilizar fogões e/ ou fogareiros no arquivo; 

 Não fumar nas dependências do arquivo; 

 Em caso de incêndio, não utilizar água pra o combate, pois a 

mesma pode ser ainda mais prejudicial ao acervo. 

Inundações: A água pode ser devastadora às fotografias. Alguns 

cuidados são necessários para se evitar que tal sinistro aconteça no 

arquivo: 

 As instalações hidráulicas não devem passar sobre os depósitos 

de documentos; 

 Manter em perfeitas condições de funcionamento os sistemas 

hidráulico e de esgoto do prédio; 

 Manter os acervos distantes do chão por pelo menos 10 cm de 

altura; 

 Manter calhas de escoamento de água pluvial sempre limpas; 

 Caso não seja possível conter uma inundação e as fotografias 

forem atingidas, elas devem ser secas ao ar livre, separadamente 
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e imediatamente após serem molhadas, ou congeladas, quando 

não puderem ser secas imediatamente, para uma posterior 

secagem também a ar.  

Roubo e Vandalismo: O arquivo também é passível da 

ocorrência de roubos e vandalismos. Assim, é preciso que a instituição 

tenha os devidos cuidados com a segurança de suas coleções. O ideal é 

que toda instituição arquivística disponha de um sistema de segurança e 

que observe alguns elementos importantes como: 

 Possuir um sistema de alarmes e câmaras de vídeo em todas as 

repartições do arquivo; 

 Manter as portas e janelas fechadas, com fechaduras de boa 

qualidade; 

 Restringir a responsabilidade das chaves de entrada do edifício; 

 Colocar grades em todas as janelas; 

 Utilizar apenas uma porta de entrada e saída de pessoas; 

 Ter armário para guarda de pertences pessoais; 

 Manter um livro de registro de assinaturas dos consulentes do 

arquivo; 

 Orientar os consulentes quanto às regras de consulta e 

preservação dos documentos; 

 Restringir o acesso às salas de depósitos dos documentos, 

especialmente do acervo fotográfico; 

 Franquear as pesquisas somente em salas apropriadas para este 

fim; 

 Observar as pesquisas e movimentação dos pesquisadores; 
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 Proceder à vistoria das fotografias, diante do pesquisador, antes 

e depois da consulta; 
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CONCLUSÃO 

Neste manual pretendeu-se abordar aspectos mais relevantes que 

interferem na preservação e acesso a longo prazo das coleções 

fotográficas, visto que, este tema apresenta complexidade e inúmeros 

detalhes impossíveis de serem todos abordados aqui, mas que, podem 

ser aprofundados com a literatura arquivística, conforme surgem as 

necessidades, dúvidas e/ou questionamentos da instituição no 

desenvolvimento das atividades concernentes à preservação fotográfica. 

Esse trabalho buscou apenas elucidar que as coleções 

fotográficas estão suscetíveis à deterioração e que esta deterioração pode 

ser acelerada por influência interna e externa e por isso, atitudes 

preventivas devem ser observadas. 

A fotografia, por ser composta de materiais mais sensíveis que 

os outros documentos exigem cuidados especiais de armazenamento, 

acondicionamento e manuseio para que sua deterioração não seja  

acelerada e, desta forma esteja disponível para as pesquisas a longo 

prazo. 

As instituições arquivísticas têm o compromisso sobre a 

preservação do patrimônio documental e ainda, de franquear o acesso às 

informações sob sua custódia, permitindo que as pessoas usufruam dos 

bens de valor cultural, como é o caso das fotografias que estão inseridas 

no arquivo, pois são fontes ricas de informação que testemunham a 

história e guardam a memória e a identidade das pessoas, do local, da 

cidade, etc. 
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Espera-se que este material auxilie a equipe de trabalho e os 

consulentes do arquivo na diminuição dos possíveis riscos de 

deterioração das fotografias, integrantes do patrimônio documental 

custodiado pelo AHM, para que este acervo possa ainda ser usufruído 

por muitas gerações.  
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ANEXO A – LEI QUE CRIA O ARQUIVO HISTÓRICO DE ERECHIM 
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ANEXO B – LEI MUNICIPAL QUE DENOMINA O ARQUIVO HISTÓRICO 

MUNICIPAL DE JUAREZ MIGUEL ILLA FONT 
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ANEXO C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

Eu, ____________________________________________ abaixo-

assinado(a), portador(a) da carteira de identidade número 

__________________, declaro que fui devidamente informado(a) e 

esclarecido(a) sobre a pesquisa cujo título é: PRESERVAÇÃO DO 

PATRIMÔNIO DOCUMENTAL FOTOGRÁFICO DO ARQUIVO HISTÓRICO 

MUNICIPAL DE ERECHIM/RS: JUAREZ MIGUEL ILHA FONT, que tem 

CLARICE RIBEIRO como responsável. Declaro estar ciente dos procedimentos 

que essa pesquisa envolve, desta forma autorizo a divulgação de fotos, 

entrevista e outras formas de informações por mim fornecidas e que serão 

usadas para fins exclusivamente de pesquisa científica. As mesmas poderão 

ser apresentadas em eventos, publicadas em revistas, livros e outros veículos 

que servem para publicação de trabalhos científicos, com a responsabilidade 

de manter o anonimato de minha identidade. Estou ciente de que a qualquer 

momento posso interromper a minha participação na mesma, bem como da 

divulgação dos dados coletados e que dizem respeito a minha pessoa. 

 

___________________________, ______ de ________________ de 201_. 

                              (local) 

 

_________________________________ 

                                                                           (assinatura do participante) 

 

 

 

 

 


