Fotografia e Memória em acervos e arquivos
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Coordenadora da Mesa
Aproximadamente 180 anos foi o que durou o processo fotográfico fotoquímico, ao se
considerar que as experiências de Nicephore Niépce na França e de Hercule Florence no Brasil
resultaram em impressos que já apresentavam as características que nos fazem, hoje,
classificar alguma imagem como fotográfica. Esse percurso - longo se comparado ao recente
processo fotográfico digital; breve, se considerado dentro do universo das formas de
representações engendradas pelas culturas – gerou, não obstante o inimaginável volume do
que se perdeu por razões diversas, um farto inventário visual do mundo. São registros tanto
dos fatos pretéritos passíveis de terem sido flagrados pelas lentes de alguma câmera, como da
própria história dessa diversidade técnica que se coliga sob o nome de fotografia. Esses
mínimos fragmentos de tempo e espaço convertidos em imagem adquirem, no ocaso do seu
fim, um valor que lhes parecia alienado: o de contarem a sua própria história e, com ela, a
intensa experiência que marcou os avanços da técnica ao encontro da vontade humana pelo
registro visual. Contudo, as motivações que levaram os primeiros inventores a engendrar
procedimentos laboriosos com vistas à produção de imagens gravadas sobre material
fotossensível não foram maiores do que as que propiciaram o surgimento do processo digital.
E, hoje, a fotografia obtida por este processo desafia, com sua imaterialidade, a lógica de uma
guarda que se desenvolveu ao longo de várias décadas sobre os exemplares de natureza
fotoquímica. Ao mesmo tempo, potencialmente intangível, vertiginosamente presente, a
fotografia digital impõe questões e parece apta a escrever sua história com outro relato e
destino, profundamente diverso daquele que escreveu o fotoquímico. É no calor gerado da
confluência de tantos acontecimentos concomitantes, que se deseja matizar o relato de
experiências fundadas no esforço de dar sentido e manter vivos acervos fotográficos de
natureza fotoquímica. Ao reunir experiências relatadas sobre acervos e arquivos de
fotografias, pretende-se fomentar a discussão sobre as questões que balizam o tratamento
desses conjuntos visuais existentes em instituições com perfis e missões diversas. Os relatos e
reflexões selecionados neste painel articulam conceitos e metodologias que descrevem a
importância dos conjuntos vistos na imbricação entre a fotografia e a realidade na qual se
geraram e buscam desenvolver e discutir essa forma imagética como um suporte de memória.
As apresentações estruturam-se em relatos como os de Ana Karina Ribeiro Bernardes e Renata
Cardozo Padilha que relacionam suas experiências no Arquivo Fotográfico de Évora, em
Portugal, com as vivenciadas em suas instituições de origem, no Brasil. Ou, em pesquisas
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apresentadas por Luzia Costa Rodeghiero e Kátia Helena Rodrigues Dias que se debruçam
sobre arquivos fotográficos para buscar compreender aspectos da história e da arte através
destes. Ou ainda, como o fazem Neiva Pavezi e Rita de Cássia Portela da Silva, em discussões
sobre as formas de tratamento de acervos históricos ou institucionais. Ou, como o faz Maria
Candida da Silveira Skebsky, em uma reflexão teórica sobre as relações entre fotografia e
memória, ou, por fim, no relato de um projeto recente que desenvolvo com Luzia Rodeghiero
e Denise Bujes Stumvoll no qual se deseja mapear os possíveis tratamentos sob os quais
fotografias que registram trabalho ou trabalhadores podem vir a se apresentar nas instituições
do Rio Grande do Sul.
Pretende-se na singularidade de cada experiência e pensamento, promover um debate que
manifeste nosso interesse pela fotografia, que permita o trânsito de procedimentos e
estratégias voltadas a valorização dos acervos e ao fomento do interesse pelos resultados de
um processo, o fotoquímico, que acompanhou por tanto tempo a nossa sociedade.

777
Anais do IV SIMP: Memória, patrimônio e tradição

A fotografia como suporte da memória visual do trabalho: conceitos para um projeto de
identificação e localização de acervos no Rio Grande do Sul.
Francisca Ferreira Michelon
Denise Bujes Stumvoll
Luzia Costa Rodeghiero

Resumo
Esse texto procura apresentar e discutir as profundas e continuadas relações entre a fotografia
e o registro do trabalho durante o século XX, no Rio Grande do Sul, tendo em vista o que há
reunido nas instituições de documentação e memória Museu da Comunicação Social Hipólito
José da Costa (Porto Alegre), Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo (UFPel, Pelotas) e Memorial da
SOGIPA (Porto Alegre). Busca-se depreender os sentidos das funções que definiam os registros
no momento de sua ocorrência e as revelações sobre o âmbito dessas funções apreendidas no
presente. O recorte geográfico diz respeito à empiria entabulada sobre os acervos citados e
que se está aplicando no projeto Memória Visual do Trabalho no Rio Grande do Sul, iniciado
em abril de 2010, que propõe a elaboração de um sistema de localização, reunião e acesso aos
acervos fotográficos que contemplam essa temática, e que pretende investigar a fotografia
como um suporte da memória de atividades manuais ou industriais que conformaram, durante
o século XX, importante percurso da sociedade gaúcha.
Palavras-chave: Fotografia, trabalho, memória social, sistematização de acervos.
Introdução
Falar de fotografia e trabalho remete, quase imediatamente, à lembrança da documentação
erigida por Lewis Hine nas primeiras décadas do Séc.XX. Esse e outros fotógrafos como Jacob
Riis, foram marcos para a instituição do gênero que hoje se designa como fotografia
documental reformista. Hine inaugurou com persistência em toda sua vida, um tema pungente
para as lentes fotográficas: o trabalho,porque assim o parecia necessário, quando no início do
Século XX as sociedades industriais davam sentido literal à origem do termo (tripalium) que
equivale trabalho a sofrimento. E foi nessa circunstância que Hine ampliou o campo de visão
de sua câmera, inicialmente motivada pela denúncia das condições de vida dos imigrantes
europeus nos Estados Unidos, para o trabalho de metalúrgicos e depois para o trabalho
infantil. Imbuído da certeza de que a fotografia direta era um discurso com elevada capacidade
de comunicação e persuasão, Hine influenciou, pelos resultados efetivos de seus projetos,
gerações de fotógrafos e, sobretudo, compôs com outros nomes determinantes, a função
revelatória da fotografia. Compartilhou a temática com contemporâneos e tornou esse um
tema obrigatório para outros que vieram depois dele, construindo o discurso da fotografia
como uma linguagem universal sobre a qual sustentariam a utopia fotográfica moderna (a
crença de que a fotografia poderia mudar o mundo). Alguns exemplos, tirados da lembrança
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mais imediata, podem ser citados: Rodchenko, com seus ângulos inusitados que desagradaram
o partido comunista; Shaikhet, com sua série “um dia na vida de uma família operária de
Moscou” (que era então concordante com o modelo de vida socialista e hoje o revela às
avessas do qua acreditava ser); Ignatovitch, Ballhause e as fotos que realizou de operários nas
fábricas de Eugen Heiling e de desempregados; Sovetskoe, Siskind e suas séries sobre o Harlem
e ainda outros, todos célebres: Kertesz, Umbo, Wols, Doisneau, Cartier-Bresson, Bill Brandt,
Brassai, Helen Lewitt, Ben Shan. Nessa incompleta lista, acrescenta-se o nome do brasileiro
Sebastião Salgado, destacado, sobretudo, pelo projeto Workers e do fotógrafo canadense
Edward Burtynsky com a sua fotografia realista e impactante sobre as atividades industriais e,
em especial, a documentação sobre o trabalho manufaturado na China. A seu tempo e a seu
turno, a todos os citados aplica-se o comentário de Reznick e Araújo (2007)1 de que “Assim, a
fotografia adjetiva um discurso que se materializa numa arquitetura de determinado padrão
de civilização.” (p. 1027)
Esses fotógrafos focaram o tema, com insistência ou por eventualidade, sob demandas
diversas, ao longo do Séc. XX e com abordagens tão variadas quanto os lugares e situações
fotografados, fazendo crível que havia especial eloquência na fotografia, quanto mais penoso
fosse o tema ou tratamento dado a ele. Mas por mais extensa que fosse a listagem dos nomes
que se pudesse arrolar entre os documentaristas que se tornaram conhecidos por dedicarem
parte do seu tempo a registrar o universo do trabalho e do trabalhador, essa não daria conta
de narrar tão intensa que foi (e é) a relação entre fotografia e trabalho.
Mesmo, considerando que o interesse desse estudo seja a relação vista sob o prisma da
fotografia que registra, talvez pelo fato de que o próprio conceito de trabalho sofreu ao longo
da história incontáveis modificações, será impreciso o marco que designa quando a fotografia
iniciou a registrar o tema. Tampouco, como e sob qual aspecto, porque, como observou
Gomes (2003)2 “as relações estabelecidas ocorrem em determinado espaço e tempo
históricos, onde alguém produz a imagem fotografada em determinadas condições
contextuais” (p.60). A notoriedade predominante recai sobre a documentação de caráter
social, com ênfase no registro das condições de trabalho. No entanto, muitos fotógrafos não
identificados, sob demandas diversas, realizaram registros que provavelmente estavam
documentando outros aspectos. A leitura do observador do presente é que encontra subsídios
nessas imagens para concluir sobre como se davam as condições do trabalho no passado de

1

O artigo dos autores busca expor os resultados de uma análise feita sobre um conjunto de fotografias
sobre o Hospital de São Gonçalo (RJ) nas décadas de 1930 e 1940, dos quais se depreendem sentidos
que relacionam o início dessa instituição com a política e o ideário progressista do governo Vargas.
2
O artigo do autor discute o uso da fotografia como fonte para a pesquisa em história da educação.
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suas ocorrências. Na incontável camada de tempos que qualquer fotografia do passado
acumula, esses traços, talvez revelatórios de aspectos que não significavam algo relevante na
época de sua feitura, vão constituindo os sentidos que as imagens adquirem no curso de sua
existência.
Portanto, feitas ou não por documentaristas intencionados e motivados para cercar e fixar
determinados aspectos da atividade laboral, as fotografias antigas que mostram trabalhadores
ou atividades de trabalho, são fontes expressivas para ampliar abordagens sobre o tema.
Alguns exemplos colhidos dos acervos que fundaram esse estudo podem ser citados:

Arquivo Fotográfico Memória da UFPel/Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo
O Arquivo Fotográfico Histórico da Universidade Federal de Pelotas é um setor do Museu de
Arte Leopoldo Gotuzzo do Instituto de Artes e Design dessa Universidade, proposto e
implantado em 2009 durante as comemorações dos 40 anos da Universidade Federal de
Pelotas. O Arquivo surgiu da constatação de ausência de um setor que reunisse, sistematizasse
e disponibilizasse ao público universitário e não universitário a memória visual da origem da
UFPel, das faculdades e unidades de ensino que a fundaram e dos institutos que surgiram após
a fundação da UFPel. Ao Arquivo compete recolher e preservar as coleções de fotografias e
documentos não fotográficos de todas essas instituições e setores de ensino, bem como
valorizá-los através da investigação, incorporação, inventário, documentação, conservação,
interpretação, exposição e divulgação, com objetivos científicos, educativos e culturais.
Atualmente, 10 meses após seu surgimento oficial, o Arquivo contém, por doação ou
comodato, as seguintes coleções:
a) Coleção Marina de Morais Pires.
b) Coleção Escola de Belas Artes.
c) Coleção Faculdade de Agronomia.
d) Coleção Faculdade de Odontologia.
e) Coleção Faculdade de Ciências Domésticas.
As Figuras 01,02 e 03, pertencentes à Coleção Faculdade de Odontologia, geradas na década
de 1950/60, tanto informam sobre a formação profissional superior desse profissional no sul
do País, quanto elucidam aspectos da prática odontológica que circunscreveram o âmbito
dessa atividade em meados do século passado. A ênfase no equipamento adquirido, o registro
de procedimentos com pacientes, as formas e os cuidados desses procedimentos, a
indumentária, os materiais, etc que constam nessas imagens sugerem os conceitos de ciência,
tecnologia, atendimento social, ética profissional e outros cuja historicidade elucidam o
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contexto no qual se deram e contribuem para pensar no desenvolvimento desse trabalho no
Estado e no País.

Figuras 01, 02 e 03- procedimentos, equipamentos e aula na Faculdade de Odontologia de Pelotas.
1950-60.

Memorial da Sociedade de Ginástica Porto Alegre – SOGIPA
As Figuras 04, 05, 06 e 07, datadas do início do século XX, são integrantes do acervo do
Memorial da Sociedade de Ginástica Porto Alegre, 1867 – SOGIPA, que é um clube fundado
por imigrantes alemães na Capital gaúcha (e que hoje situa-se entre os dez clubes mais
importantes do país), ilustram aspectos do trabalho na área do esporte que deu origem à
sociedade. Um numeroso conjunto de imagens do acervo registra cenas das outras tantas
modalidades praticadas na SOGIPA, que completará, em agosto, 143 anos de existência, sendo
uma das instituições mais antigas de Porto Alegre.
O grupo retratado na Figura 04 trata-se dos formandos de um curso de ginástica na Alemanha,
entre eles o professor George Black (de barba, ao centro da foto), um
educador altamente qualificado, natural de Munique, que chegou ao Estado em 1902. Black
tornou-se professor da SOGIPA em 1904 e também atuou em outras instituições de Porto
Alegre até as primeiras décadas do século passado. Era um profissional com formação baseada
nos princípios da ginástica alemã, idealizada ainda no século XVIII e que, no século XIX, é uma
ginástica “corporal, moral e nacional“3. As atividades culturais também complementavam as
físicas e aliavam-se para a preservação das características alemãs na nova pátria em que os
imigrantes se estabeleciam. E tais preceitos foram aplicados na SOGIPA, como registram a
Figura 05: Black com um grupo de ginastas, que ostentam a forma física resultante do trabalho
corporal orientado pelo professor; a figura 11: uma demonstração de ginástica no campo do

3

SILVA, Haike Roselane Kleber da. SOGIPA: Uma trajetória de 130 anos (publicação comemorativa).
Porto Alegre: Gráfica Editora Palloti, Editores Associados Ltda., 1997. p. 17.
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Turnerbund (um dos nomes anteriores da SOGIPA) e a Figura 12: a técnica precisa da ginástica
na barra, em demonstração pelos ginastas da SOGIPA, realizada na sede do Musterreiter Club,
atual Clube Caixeiros Viajantes, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre.
As imagens do acervo fotográfico do Memorial SOGIPA constituem fonte de grande relevância
para a pesquisa sobre o trabalho na área do desporto, em várias de suas especialidades. A
saber: a SOGIPA é responsável por introduzir a ginástica orientada no Rio Grande do Sul, além
de também ser pioneira em outras atividades sociais, culturais e esportivas, no Estado e no
País. Ao longo de sua trajetória, tem promovido eventos de porte, formado atletas de alto
desempenho e construido uma história esportiva cuja memória visual faz-se presente e
necessita ser disponibilizada à consulta em meio digital para atender à já conhecida demanda,
tanto por parte de associados, quanto por profissionais das mais diversas áreas e muitos
pesquisadores independentes ou vinculados às universidades da Região e também do Exterior.

Figura 04: Formandos do curso da Escola Central Bávara para Instrutores de Ginástica (Königlich
Bayerische Zentral-Turnlehrer-Bildungsanstalt), Munique, Alemanha, [1902].
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Figura 05: Professor George Black e ginastas do Turnerbund (SOGIPA), Porto Alegre.
Década de 1910.

Figura 06: Demonstração de ginástica no campo do Turnerbund (SOGIPA), Porto Alegre, 1904.
Fotógrafo: Otto Schoenwald.

Figura 07: Demonstração de ginástica por atletas do Turnerbund na Sede do Musterreiter Club, atual
Clube Caixeiros Viajantes de Porto Alegre. Década de 1910.
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Museu da Comunicação Hipólito José da Costa
O Museu da Comunicação, com sede em Porto Alegre/RS, foi criado em 1974 e sua principal
missão é a guarda da memória da comunicação no RS, possui acervos específicos de Imprensa
escrita e publicidade, e uma área de Imagem e som (rádio e fonografia, cinema, vídeo e
fotografia) além de uma reserva

técnica específica com objetos tridimensionais de

equipamentos de comunicação.
Está sob a guarda do museu um volumoso acervo fotográfico de mais de 500 mil imagens,
sendo que até agora foram organizadas cerca de 2000 imagens, ou seja, os registros no banco
de dados já nos permitem o acesso através de busca por palavras sobre diversos temas,
através de muitas entradas de pesquisa. No caso da temática da história do trabalho podemos
explorar as imagens do acervo observando na passagem do Século XIX para o século XX as
principais transformações tecnológicas aplicadas nas relações de trabalho urbano e rural.
Imagens que nos mostram as populações negras integradas em diversas atuações na cidade,
como as construções e reformas urbanas, além de doceiras, lavadeiras e empregados em
geral.

Figura 08- Operários que fazem os blocos de cimento no almoxarifado, anos 1930,
fotografia:gelatina/prata, p&b, 9x14cm. Coleção Companhia Riograndense de Telefonia
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Figura 09- Fotógrafo:Virgilio Calegari- reprodução do álbum de Porto Alegre, c.1911, pg.69

Nas primeiras décadas do século XX, os diversos tipos de atividades urbanas, como o comércio
local, os bancos, os cafés e confeitarias, além do cinema, barbeiros e estúdios de fotógrafos,
são os temas nas imagens que destacamos.

Figura 10- Fotógrafo:Carlos Ferrari. Interior de estabelecimento comercial desconhecido, anos 1910,
fotografia:gelatina/prata, p&b,18x24cm.

No final dos anos 1940 já podemos perceber a crescente industrialização, onde os interiores
das máquinas são exaustivamente apontados com uma câmera fotográfica. Assim como as
atividades estarão cada vez mais especializadas e dependentes de equipamentos e
maquinários diferenciados dos tipos de aparelhos utilizados até então.
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Figura 11- Visita do Governador Ernesto Dornelles às instalações do Departamento Estadual de Leite,
15/12/1954.APP

Figura 12- Chegada a Porto Alegre da primeira locomotiva diesel-hidráulica, importada da Alemanha
pela Viação Férrea do Rio Grande do Sul, 31/09/1953.APP

Em meados do século XX, encontramos imagens de mulheres atuando no mercado de
trabalho, como médicas, dentistas, bancárias, ou atividades administrativas, embora anterior a
esse período já identificamos a atuação feminina no trabalho.
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Figura 13- Atendimento médico no Posto de Puericultura da Legião Brasileira de Assistência no bairro
Sarandi, 08/09/1960.APP

Assim, esses exemplos indicam que através das fotografias é possível identificar uma série de
sujeitos da história do trabalho, suas experiências e seus saberes, adaptando-se a constantes
inovações tecnológicas. Normalmente, o que vemos não é um trabalhador, mas um grupo a
exercer os mesmos deveres. É no sentir a presença dos demais que se fortificou a noção de
coletividade, a construção de identidade e movimentos de articulação enquanto categoria,
seja nos bancos, nas lojas, nas fábricas ou empresas. As imagens refletem o mundo do
trabalho em diferentes tempos, desde quando ainda era irrelevante a força da fragmentação
da classe trabalhadora, fragmentação essa que acompanhou os processos de transformação
produtiva do final do século (Costa, 2006).

Circunscrever o tema para pensar na fotografia como suporte de memória
Debalde as variações que o conceito e a forma de designar o trabalho tomaram ao longo da
história, uma condição desse, parece ter sido compartilhada por todos os tipos de sociedades,
da escravagista à industrial: a subordinação de quem trabalha a um outro que detém as
formas ou o controle da produção. Mesmo, ou inclusive, países que fundaram esforço para
crescimento através do trabalho e lograram sucesso econômico e social, distinguiram, por
muito tempo, o trabalhador do não, tanto no plano simbólico como nas relações de poder.
787
Anais do IV SIMP: Memória, patrimônio e tradição

Parte desses países traçou essa opção durante a Revolução Industrial, estabelecendo a
subordinação de quem trabalha a quem paga, calcando esse princípio no fato de que a
subsistência do trabalhador dependia, exclusivamente, de sua força de trabalho. Reverter esse
quadro e instituir uma nova ordem foi um processo que se iniciou no Século XIX, perdurou no
XX e ainda ocorre em muitos países, ao menos naqueles cujos movimentos trabalhistas
conseguiram existir e operar através das associações e ou dos partidos políticos e cujos
princípios sociais reconhecem a democracia como fundamento do Estado Social.
Portanto, o trabalho, mesmo como um conceito genérico, revela um campo de possibilidades
de compreensões para as sociedades que hoje se configura como um tema multidisciplinar,
tratado por metodologias de diversas disciplinas e que implica incontáveis conhecimentos
sobre as sociedades. E também para a fotografia, desde meados do século XIX, o trabalho vem
se configurando como um tema persistente, especialmente no gênero documentação. Com
muita frequência, de acordo com o que já foi observado anteriormente, as documentações se
originaram alheias aos propósitos da denúncia social das condições de trabalho ou das
injustiças imputadas aos trabalhadores. Muitas dessas documentações objetivavam registrar a
ocorrência de grandes obras que os governos estavam realizando ou apenas gerar registros
para fins de relatórios e serviços. Ou ainda, simplesmente, registrar para noticiar. Boa parte do
registro do trabalho feito ao longo da história da fotografia não esteve vinculado ao desejo de
registrar o trabalhador, sua atividade ou suas condições para exercê-las, portanto. Mas hoje,
apartadas dos motivos que as geraram, essas fotografias mostram aspectos de realidades
pregressas que podem não ter sido registrados por outros meios, ou ainda, confirmar ou
ampliar aspectos já conhecidos.
São muitos os exemplos que se estendem tanto no registro das obras das exposições
universais e mundiais, como na documentação das reformas urbanas, dos serviços de
melhoramento e progresso promovidos pelos governantes, pelas atividades das indústrias, das
empresas de prestação de serviços, do comércio, das escolas e instituições de formação
técnica e profissional entre outras tão recorrentes situações.
O encontro entre a fotografia e o trabalho já foi estudado por Ciavatta (2002), em fotografias
de diversas origens (impressas em jornais, guardadas em acervos particulares e etc) em uma
pesquisa na qual a representação fotográfica é tratada como uma fonte documental para os
estudos da história do trabalho, do operariado e das condições de trabalho no Rio de Janeiro
em um período que se estende do início do século XX até o final da Primeira República. O
cruzamento das fontes visuais com depoimentos e outras fontes escritas indicam a profunda
função dessa imagem como suporte de memória. A autora sustenta sua abordagem
metodológica sobre o que chama de ambiguidade intrínseca à forma de representação, que
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diz respeito tanto ao que a foto representa como à forma pela qual faz representar. Conclui
que a fotografia não pode ser entendida alijada dos seus vínculos sociais e culturais, pois é no
interior desses que a fotografia é determinada ou influenciada e que, portanto ela será um
indício do ideário dominante no contexto histórico no qual foi produzida. A convicção da
autora e os resultados obtidos nas análises sobre a fotografia como um suporte da memória da
história do trabalho no local e período estudados são levados em conta nesse estudo porque
concorrem com a proposição metodológica testada e reservam a amplitude de uma
compreensão histórica estabelecida sobre fontes visuais. A mesma, autora em obra recente
(2009), conceituou a fotografia como fonte histórica, tratando-a, no conjunto de outros meios,
enquanto “mediação”. A referência a Bourdieur4 é intensa na medida em que a autora
concorda com o sociólogo e dele aprende que é possível revelar dentro e através dos registros
visuais relações e papéis sociais que os envolvidos desempenharam no período no qual foi
gerida a imagem. Outrossim, a obra observa as políticas que estiveram presentes no ensino
para o trabalho a partir dos anos de 1930 no Brasil.

Por uma Memória Visual do Trabalho no Rio Grande do Sul
O inspirador trabalho que Ciavatta e seu grupo de pesquisa desenvolvem motivou o projeto
Memória Visual do Trabalho no Rio Grande do Sul, que encontrou no desafio de criar uma rede
no qual a inovação seja construída na interação entre o usuário e a instituição detentora do
acervo fotográfico, o seu objetivo principal. Para tanto, entende-se que, sobretudo, a
divulgação dos acervos é uma ferramenta educativa para o conhecimento. Acervos
comunicados, sistematizados sobre bases comuns, podem ser operados através de um
desempenho conjunto, e antes disso, podem se conformar como decorrência de uma
capacitação das parcerias envolvidas para a constituição de uma força de trabalho composta,
capaz de promulgar formas de construção de conhecimento que isoladamente não teriam
potencialidade para desenvolver. Assim, o que se deseja é estabelecer uma nova relação entre
a disponibilização do acervo, as tecnologias empregadas e a sociedade, em torno de um tema
basilar para a discussão de incontáveis aspectos pelos quais a sociedade se organizou e se
desenvolveu. Mas, para que isso ocorra, admite-se que há uma série de etapas que configuram
o trabalho. Destacam-se, a necessidade de:a) gerar um canal que fomente as ações de
sistematização dos acervos fotográficos históricos do Rio Grande do Sul que apresentem
potencial para a temática trabalho; b)formar um grupo mobilizador que facilite a formação das

4

BOURDIEUR, Pierre. Un art moyen. Essais sur les usages sociaux de la photographie. Paris : Minuit,
1965.
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parcerias, para a busca de soluções compartilhadas tanto de sistematização como de
disponibilização dos acervos, voltados para a inovação tecnológica especialmente aplicada à
disponibilização integrada dos acervos; c) gerar uma rede entre os parceiros nas quais os
procedimentos de guarda e disponibilização dos acervos fotográficos, em torno da temática
trabalho, possam engendrar processos de gestão dos acervos e novos procedimentos que
reflitam no fomento da consciência sobre a responsabilidade social que as instituições devem
ter quanto à guarda de acervos fotográficos históricos; d) fortalecer o diálogo, a interação e as
parcerias entre as instituições detentoras de acervos fotográficos no Rio Grande do Sul para o
desenvolvimento de estratégias de sistematização compartilhadas; e)descrever os elementos
contidos nos acervos fotográficos em instituições públicas, que possam constituir uma base
comum de localização dos mesmos por assuntos desdobrados da temática trabalho; f)
coordenar o desenvolvimento e a implantação de palavras-chaves que possam fundar um
diálogo entre os acervos, viabilizando uma disponibilização integrada dos mesmos.
Nesse sentido, projeta-se como indispensável desenvolver um sítio na Web que facilite o
encontro do usuário com as instituições públicas detentoras de acervos relacionados à
temática trabalho e que se possa gerar dados que fundamentem o surgimento de uma política
arquivística capaz de estabelecer normas e procedimentos para a organização dos acervos
fotográficos históricos relacionados a esse tema.
Mas para dar conta de tais objetivos, o trabalho terá que se desenvolver em várias partes e
redundará em projetos que objetivem conformar tanto um sistema continuado de localização
de acervos e conjuntos fotográficos no Rio Grande do Sul, como de classificação dos mesmos.
Dentre tantos procedimentos que serão necessários, prevê-se que o levantamento dos
parceiros de trabalho será o mais laborioso. Esses parceiros são identificados como as
instituições públicas, detentoras de acervos fotográficos sistematizados, em fase de
sistematização ou ainda não sistematizados, voltadas para a guarda e disponibilização e que
apresentem potencial para gerar conjuntos nomeados como fotografia de trabalho, de
trabalhadores e do trabalho. Como identificar e discernir esses parceiros, que, ao final de tudo,
serão os constituintes da base de dados que dará início à memória visual do trabalho no Rio
Grande do Sul? O plano de trabalho projetado responde que essa indispensável identificação
poderá ocorrer por meio de visitas técnicas, que se constitui em um procedimento que
permitirá aos coordenadores do projeto conhecer o território em que vivem os seus parceiros
e tabular dados quanto aos procedimentos de guarda e às formas de sistematização e
disponibilização dos acervos. Ao mesmo tempo, será possível que essas visitas permitam
formular elementos de aproximação e diferenciação entre os acervos e que estes possam vir a
compor o sistema de localização dos acervos na base virtual do projeto. No entanto, para que
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esses elementos surjam, inegociável que antes se exercite a observação empírica sobre os
conjuntos visitados, considerando a especificidade de cada local, os objetivos do acervo, as
subdivisões possíveis dentro da temática, os enfoques especializados, a abrangência temporal,
as especificidades regionais e as características físicas dos exemplares. Só essa empiria
permitirá que se desenvolva um roteiro de registro capaz de fornecer os dados para a
constituição de uma tipologia dos acervos que será, posteriormente, a base de organização da
consulta viabilizada ao usuário do sítio da web. Esse roteiro deve apresentar a realidade do
local e do acervo observado, fornecendo os dados que servirão tanto para a geração de
consultas por parte dos consulentes, como os instrumentos para pesquisas posteriores. Para
tanto, o registro dos elementos observados através de anotações, fotografias, coleta de
informações, etc. obedecerão a critérios estudados e inseridos nos formulários e questionários
a serem aplicados com as equipes responsáveis pelos acervos.
Portanto, sustenta-se que a
A realização de um projeto interinstitucional que propõe a pesquisa iconográfica sobre o tema
memória visual do trabalho e que pretende relacionar acervos de diversas instituições
espalhadas no estado do Rio Grande do Sul possibilitará uma caracterização primeiramente
genérica e, na continuidade, específica, desses acervos, fomentará pesquisas sobre esses,
contribuirá com pesquisadores de outras áreas e conformará, assim, a acessibilidade ao
conteúdo, que, como já explicitado, constitui temática de amplo interesse para o
aprofundamento de estudos sobre a história social do Estado.
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Políticas públicas de preservação de acervos fotográficos tomando por referências o Arquivo
Fotográfico de Évora e o acervo fotográfico do Museu Histórico Abílio Barreto
Ana Karina Ribeiro Bernardes

Resumo
As políticas de salvaguarda e de comunicação dos acervos fotográficos são aqui abordadas
tomando-se como referência duas instituições públicas distintas que apresentam diversas
diferenças entre si, mas que possuem como ponto em comum o objetivo de preservar um
patrimônio cultural que muitas vezes não é valorizado. As exposições apresentadas pelo
Arquivo Fotográfico de Évora, Portugal, e o Museu Histórico Abílio Barreto, Minas Gerais,
Brasil, são usadas como exemplo de divulgação e comunicação do acervo desses locais de
memória. Comparando-se as duas podemos ter uma idéia do que já foi feito no sentido de
preservação e valorização da fotografia enquanto documento histórico, assim como do que
ainda pode ser construído nesse sentido para ampliar a divulgação e o acesso a esse bem
patrimonial.
Introdução
O presente trabalho discutirá, comparativamente, o modelo de preservação dos acervos
fotográficos do Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB), em Belo Horizonte, Minas Gerias e o
modelo adotado pelo Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal de Évora (AFCME)1, Portugal,
assim como a necessidade de implantar e preservar a memória histórica de acervos
fotográficos, dada a importância documental da fotografia, pois de acordo com Boris Kossoy,
“[...] desaparecidos os cenários, personagens e monumentos, sobrevivem, por vezes, os
documentos” (KOSSOY, 2001). É imprescindível a implementação de arquivos fotográficos
municipais, seguindo a demanda de valorizar e demarcar os traços constitutivos da identidade
de um lugar, de uma comunidade, tornando-se necessário salvaguardar de forma sistemática,
com base em ampla visão cultural e política, os símbolos e as marcas da mesma.

A relação da fotografia com a memória
Há de se ressaltar a importância do registro fotográfico no inventário patrimonial da cidade e o
seu papel na preservação da memória coletiva e na construção da identidade cultural local.
Esta preservação da memória é efetuada através de um conjunto de rituais, de práticas de
inscrição, ou seja, por meio de um conjunto de instrumentos que ordenam e classificam
informações, como, por exemplo, a imprensa ou os registros fotográficos (CONNERTON, 1989).

1

O Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal de Évora será tratado a título deste trabalho com a sigla
AFCME.
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A fotografia não é aqui tomada apenas como a arte de olhar, mas também como a arte de
regressar, de comparar e de repetir aspectos que se ligam estreitamente à memória. A noção
de passado está longe de depender apenas de fontes escritas e, neste campo, a fotografia
deve ser também entendida como documento, que associada a outros registros, possibilita
novas interpretações e se transformam em certidões visuais (PAIVA, 2004).
A utilização da fotografia histórica como esteio para a apropriação e reconstrução da memória
cultural revela-nos, na sua inteireza material e simbólica, um patrimônio que durante décadas
permanecera sem o seu devido valor documental. O discurso fotográfico tem evoluído, quer
na sua componente técnica, quer na sua expressão artística. No entanto, a fotografia, para
além de expressão artística, é um documento histórico, uma prática de inscrição, um
instrumento para armazenar e classificar informações, e como tal, um instrumento de
preservação da memória, sendo também uma redução e um arranjo cultural e ideológico
levando em consideração quando da sua produção, o seu contexto local e temporal, na
maneira como foram vistos pessoas, edifícios, ruas, ações, etc.
Numa época marcada pela globalização e hegemonização cultural, torna-se necessário cada
vez mais, preservar as identidades locais, tornando-se vital a preservação e a conservação do
patrimônio histórico e cultural, assim como a conscientização da sociedade para a sua
importância. Nesse contexto, o registro fotográfico assume cada vez mais importância no
inventário patrimonial da cidade e na preservação da memória coletiva, levando-se em conta a
evolução do conceito de Patrimônio Cultural nas últimas décadas.
Essa nova noção coloca o cidadão, habitante residente, produtor e usuário do seu próprio
patrimônio, como principal destinatário da comunicação e da divulgação do patrimônio
cultural. Na verdade, o principal patrimônio é aquele produzido e vivido pelas comunidades
locais.

A fotografia como bem patrimonial
A importância do bem patrimonial perpassa por todas as civilizações, sendo que para as
ocidentais, o marco na valorização do patrimônio é a Revolução Francesa. Segundo Regina
Abreu, a concepção de patrimônio “[...] dá-se inicialmente num viés histórico [...]” (ABREU;
CHAGAS, 2003, p. 31), tendo como referência a noção de um patrimônio histórico e artístico.
De acordo com a UNESCO, o patrimônio cultural “é o legado que recebemos do passado,
vivemos no presente e transmitimos às futuras gerações” (UNESCO, 2009). Sendo assim, o
Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, em seu artigo primeiro, define o patrimônio
histórico e artístico como sendo: “o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no País e
cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da
794
Anais do IV SIMP: Memória, patrimônio e tradição

história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou
artístico” (BRASIL, 1937).
Por outro lado, “o patrimônio cultural e natural é fonte insubstituível de vida e inspiração,
nossa pedra de toque, nosso ponto de referência, nossa identidade” (UNESCO, 2010). Sendo
ele composto por “monumentos, grupos de edifícios ou sítios que tenham valor histórico,
estético, arqueológico, científico, etnológico ou antropológico” (UNESCO, 2010).
Sabemos que o patrimônio cultural é “de fundamental importância para a memória, a
identidade e a criatividade dos povos e a riqueza das culturas” (UNESCO, 2010). Essa
ampliação da noção de patrimônio é explicitada por Maria Cecília Londres Fonseca (FONSECA,
2005), afirmando que as noções de bem patrimonial e bem cultural tem uma importante
conotação política. No entanto, é latente a idéia de uma maior democratização do patrimônio
cultural, pois segundo essa mesma autora, essa idéia implica “[...] qualquer que seja a
perspectiva, o fato de que o Estado não deve ser o único ator social a se envolver na
preservação do patrimônio cultural de uma sociedade”.
Os bens patrimoniais referem-se a diversas manifestações culturais e objetos portadores dos
valores constitutivos da nossa formação, que devem estar integrados à dinâmica da sociedade,
cuja participação é fundamental e determinante nesse processo de preservar, reabilitar e
valorizar os bens. Isso é uma questão de coletividade, sem a qual esse trabalho, simplesmente,
não poderia ser concretizado.
Diante desse quadro é necessário perceber o papel dos arquivos – notadamente em relação
aos seus acervos fotográficos – como lugares topográficos da memória. O conceito de arquivo
vem evoluindo conjuntamente com as próprias instituições arquivísticas. Estas surgem (como
hoje são identificadas) na Revolução Francesa, em 1789, com a criação do Arquivo Nacional da
França - a princípio, arquivo da Assembléia Nacional. Após a Segunda Guerra Mundial, a
concepção dessas instituições amplia-se, conjuntamente com a noção de cultura e patrimônio.
Sabe-se que os arquivos são instituições dinâmicas, mas, como salienta Júnia Sales Pereira “a
documentação arquivística é assim concebida por ser registro testemunhal conservado em sua
organicidade e produzido quase sempre no seio do exercício jurídico-administrativo” (PEREIRA,
2006). Essa idéia também é corroborada por Maria Odila Fonseca: “em que pesem essas
alterações, o conceito de arquivo mantém inalteradas as suas características básicas de
conjunto orgânico produzido por uma dada atividade jurídico-administrativa” (FONSECA,
1998,p. 34).
Para além desses limites institucionais, os arquivos, assim como os museus, podem ser
percebidos como espaços de relação, em que os bens culturais ali preservados apresentam
uma função social ao interagirem com os usuários (CHAGAS, 1996).
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É relevante ressaltar que o conceito de museu aqui trabalhado é o definido pelo Conselho
Internacional de Museus (ICOM), que ressalta que para além das instituições denominadas de
museus, também devem ser consideradas as galerias de arte sem fins lucrativos; os institutos
de conservação e galerias de exposição dependentes de bibliotecas e arquivos (ICOM, 2001).
Dessa maneira, este trabalho visa ajudar a compreender a importância da implementação de
instituições públicas no molde de um Arquivo Fotográfico, tendo como principais questões a
doação do acervo, a preservação, a investigação e a divulgação da memória fotográfica. Haja
vista que as fotografias possuem um valor documental e patrimonial enquanto representações
dos aspectos arquitetônicos, sociais, culturais e políticos da história local, assim como para a
própria história da fotografia e dos processos fotográficos.

MHAB x Arquivo Fotográfico De Évora
O acervo fotográfico do Museu Histórico Abílio Barreto, aqui tomado como referência, cumpre
esse papel. Este acervo é composto por negativos em acetato e vidro, cópias em papel e
material digital suportam imagens fotográficas (figura 01), datáveis de 1894 até anos recentes.
Este acervo registra o desenvolvimento urbano e testemunha eventos, costumes e tradições
de Belo Horizonte. Engloba em torno de 20.000 itens.

Fig. 01 - Funcionários da Comissão Construtora
da Nova Capital em frente à casa que ocupavam
no arraial de Curral del Rei, 1895. Acervo Museu
Abílio Barreto - CCNC-FOT, 1896-013.

Este Museu é uma unidade da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte, fundado em
18 de fevereiro 1943, com o nome de Museu Histórico de Belo Horizonte, com a finalidade de
tornar público o acesso aos bens culturais da cidade. O MAHB passou por um período de
revitalização a partir de 1993, “que ampliou os espaços institucionais, redefiniu a vocação do
Museu e traçou diretrizes para uma política de acervo” (CANDIDO; TRINDADE, 2004).
O Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal de Évora, também referência, foi implementado
em 24 de novembro de 2000, e guarda acervo de diversos fotógrafos portugueses (figura 02).
O AFCME possui um acervo fotográfico com cerca de trezentas e cinqüenta mil espécies
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fotográficas, que representam um testemunho importante da história local, para além de um
conjunto de espólios de fotógrafos eborenses.
Instituições de memória com acervos fotográficos, à semelhança do MHAB, privilegiam a
preservação da memória fotográfica local, mas, diferentemente do modelo do Arquivo
Fotográfico de Évora, Portugal - que centraliza a preservação e divulgação dos acervos –
dispersam, os arquivos por várias instituições.
Pode-se destacar, entre os principais objetivos dessas instituições, a preocupação em proteger
o patrimônio fotográfico local; o recolhimento da produção fotográfica contemporânea e
histórica; a divulgação e promoção das coleções próprias; a disponibilização à consulta pública
dessas mesmas coleções; a promoção de exposições e eventos na área da fotografia.
Com a maior interação do público com o acervo salvaguardado nessas instituições, por meio
das exposições e da divulgação, a ação cultural educativa torna-se mais plausível, uma vez que
pressupõe o processo de mediação que permite o ser humano apreender o bem cultural,
visando o desenvolvimento da consciência crítica juntamente com a noção de cidadania.
Nesse contexto, algumas questões tornam-se pertinentes, como a formação de arquivos
exclusivamente fotográficos, de maneira a complementar a política arquivística já existente,
tendo em vista uma demanda social crescente, em relação a uma disponibilização de
documentos que retratem a sua memória. De que forma realçar a importância da divulgação e
da exposição de seus acervos, para a promoção da educação patrimonial, principalmente no
caso da sociedade brasileira, que apresenta uma demanda cultural extremamente difusa?
A fotografia vem se destacando enquanto bem cultural, daí a crescente preocupação com
acondicionamento dos acervos fotográficos de diversas instituições públicas. Em Portugal a
implementação de arquivos fotográficos para a salvaguarda desse material já é uma realidade,
exemplo disto é o Arquivo Fotográfico de Lisboa, o Arquivo Fotográfico Municipal da Figueira
da Foz (AFMFF) e notadamente o Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal de Évora (AFCME).
No Brasil estes acervos estão espalhados por diversos órgãos públicos, como no caso de Belo
Horizonte, onde além do acervo aqui tomado como referência – o do MHAB – pode-se
destacar também o do Arquivo Público Mineiro (APM) e do Arquivo Público da Cidade
(APCBH), cujos acervos fotográficos são extremamente relevantes para a memória da cidade.
No entanto, não há ainda nenhum caso no Brasil de um arquivo exclusivamente fotográfico
como nos moldes do AFCME, ou das demais instituições portuguesas.

Modelo de comunicação e divulgação do MHAB x AFCME
Como parte do objetivo dessas instituições é a comunicação e a divulgação do seu acervo, as
exposições e produção de catálogos sobre elas, torna-se uma política comum a ambas,
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tratando-se de ferramentas de disseminação de informações sobre os acervos. Principais
instrumentos mediadores da relação do público com esses arquivos.
Na Biblioteca Pública de Évora, assim como no AFCME, encontram-se disponíveis os diversos
catálogos publicados por essa instituição2 acerca das suas exposições realizadas, que foram
utilizados como fontes primárias para a realização deste estudo.
Esses catálogos, publicados a partir do ano de 2000, são de fundamental importância para a
pesquisa sobre o tema abordado, como pode ser percebido através do catálogo "José P. B.
Passaporte e António Passaporte (Loty), dois fotógrafos de Évora", sobre a exposição realizada
em 2000, que buscava contribuir para a história da fotografia em Évora. Ainda nesse ano, o
AFCME realizou a exposição "Évora ano 2000", com fotografias que retratavam imagens da
vida cotidiana, em seus diversos aspectos, completadas com grandes panorâmicas, resultando
também na produção de um catálogo com o mesmo título da exposição.
No ano seguinte, 2001, é a vez da publicação do catálogo "Riscos de um Século. Memórias da
Evolução Urbana de Évora", sobre essa exposição que contribuiu para a reflexão sobre a
cidade e sua evolução desde a segunda metade do século XIX até a virada do século XX. No
segundo semestre de 2001 ocorreu a publicação do catálogo "CME - Retratos em 2001", com
fotografias de Paulo Nuno Silva, referente a exposição ocorrida novamente no Palácio de D.
Manuel em Junho/ Julho de 2001. O Catálogo "Évora 2001 - 2 Discursos Fotográficos", com
fotografias de dois fotógrafos que apresentaram a sua visão da cidade em 2001. A exposição
desse trabalho ocorreu entre 25 de novembro de 2001 a 5 de janeiro de 2002 no Palácio de D.
Manuel.
Em 2003, a exposição "Um abanico e dois tostões de rabuçados. Memórias do comércio
eborense", através de um conjunto de imagens representativas de aspectos do comércio
tradicional eborense da primeira metade do século XX que não existem mais. Essa exposição
resultou em um conjunto de 18 postais que retratam algumas das fotografias utilizadas.
O Palácio de D. Manuel recebeu em 2004 a exposição: "Matinées Masquées… Retratos de
Carnaval na Colecção (sic) Eduardo Nogueira", que resultou na produção de um catálogo
homólogo. Essa mostrou o contributo para o estudo da evolução das tradições carnavalescas
(figuras 8 e 9) e o conhecimento de algumas práticas sociais das elites locais de inícios do
século XX.
Em 2006, mais uma vez, o Palácio de D. Manuel recebeu uma exposição do AFCME: “O
Futebol, a Cidade e os Homens. Fotografias de Gama Freixo”, sendo o catálogo elaborado em
seguida. Essa exposição buscava através de fotografias do começo do século resgatar a

2

Disponível em: <http://www.cm-evora.pt/arquivofotografico>. Acesso em: 22 set. 2009
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memória esportiva da cidade, onde os primeiros clubes de futebol de Évora surgiram e os
campeonatos que disputavam. Esta exposição foi realizada aproveitando o clima de copa do
mundo para promover essas informações.
O último catálogo publicado até o momento pelo AFCME é o referente à exposição "Évora
Desaparecida. Fotografia e Património (sic). 1839-1919", realizada no Convento dos Remédios
em 2007. Trata-se de uma exposição inserida nas Comemorações dos 20 Anos da Classificação
de Évora como Patrimônio da Humanidade.
Além das exposições físicas e dos catálogos produzidos, o AFCME possui um site3 onde é
possível acompanhar notícias de suas exposições, estudos e conjuntamente apresenta o
Projeto Memória4, que disponibiliza virtualmente o acervo dessa instituição.
Apesar da política de exposição do MHAB por vezes privilegiar mostras de cunho
exclusivamente fotográfico, essa não é a principal demanda que o acervo fotográfico ali
salvaguardado apresenta. Tendo seu viés documental resguardado, pode-se perceber ao longo
das exposições realizadas desde o início do processo de revitalização do museu (1993), que as
fotografias históricas que compõe o acervo do MHAB são por diversas vezes utilizadas como
complemento de uma linguagem museográfica.
Notadamente, apenas quatro exposições fotográficas foram realizadas de 1993 a 2008, e
nenhuma delas resultou na produção de um catálogo. A mostra “Memória do Carnaval”,
ocorrida no primeiro ano da revitalização, foi uma exposição de curta duração, que marcou o
início das comemorações do cinqüentenário do MHAB. Tratava-se de uma crônica fotográfica
sobre o carnaval de Belo Horizonte, que contou também com a presença de alguns
depoimentos e objetos. No ano seguinte, 1994, o museu inaugurou a exposição “A rebelião
dos pedreiros: A greve dos operários da construção civil em 1979”, que expôs fotografias de
Wilson Batista e da imprensa sobre este evento ocorrido na capital mineira. Nesse mesmo ano
houve ainda uma mostra fotográfica comemorativa, com o título: “10 anos de Diretas Já!”,
composta pelo trabalho de diversos fotógrafos, realizada na Galeria Zoltan Glueck na Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/MG) (MHAB, 2003). A exposição “Retratos
Urbanos”, realizada em de dezembro de 1999 a junho de 2000, expôs parte do acervo
fotográfico da coleção do MHAB, junto com fotos feitas especialmente para a exposição.
Foram selecionadas imagens de edificações e logradouros públicos desaparecidos ou
irremediavelmente transfigurados, além de alguns poucos preservados até então (ROSSI, 2004,
p. 129-142).

3
4

www.cm-evora.pt/arquivofotografico
www.evora.net/cice/Memoria/Default_1.asp
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No ano de 2000 foi lançada “Modernacidade: Belo Horizonte 1893 - 1922” cuja exposição “era
aberta por seis projetores de slides com 80 fotos cada, totalizando 480 imagens diferentes da
Belo Horizonte do início do século XX” (ROSSI, 2004, p. 136). A mostra também incluiu
fotografias do antigo Arraial, produzidas pela Comissão Construtora da Nova Cidade (CCNC).
Esta exposição buscou contar a história de Belo Horizonte, desde o seu planejamento até o
início dos anos de 1920.
Em 2002 foi a vez de o MHAB homenagear o centenário de Juscelino Kubitschek, com a
exposição “JK Prefeito”. Retratando o período de 1940-45, a fotografia foi utilizada nesta
mostra de maneira a envolver o expectador no contexto da época em que o futuro presidente
era apenas prefeito da capital mineira. Para conseguir este efeito foram usadas enormes
ampliações fotográficas, feitas a partir de originais da época.

Considerações finais
A maior acessibilidade ao conteúdo e dados do acervo do Arquivo Fotográfico da Câmara
Municipal de Évora, Portugal, é um importante fator a ser levado em consideração frente às
políticas administrativas das instituições de memórias belo horizontinas. No caso do MHAB, a
consulta ao seu acervo fotográfico pode ser realizada por meio de pesquisa digital na
biblioteca da sua sede física, sem, contudo, haver uma disponibilização dessas informações de
maneira mais sistemática e ampla, haja vista que o sistema de pesquisa utilizado funciona
conectado somente com a Intranet da Fundação Municipal de Cultura.
Informações acerca da composição desse acervo, tais como a quantidade de espécies que é
composta, quantas coleções apresenta, qual a sua política de aquisição, entre outras, não
estão disponíveis abertamente ao público. Em documento localizado na biblioteca do MHAB,
intitulado apenas de “Museu Histórico Abílio Barreto – MHAB”5, o acervo fotográfico é, entre
“originais, cópias, negativos flexíveis e de vidro”, estimado em torno de seis mil espécies
fotográficos, divididos em treze coleções “que respeitam a origem e a temática a que se
referem”. Porém este mesmo acervo é estimado em torno de vinte mil itens no site da
Associação Amigos do Museu Abílio Barreto (AAMHAB) e no da Prefeitura de Belo Horizonte,
sem constar, no entanto, maiores informações sobre as coleções.
O presente estudo buscou mostrar a relevância de conhecer e avaliar experiências relativas à
gestão do patrimônio cultural desenvolvidas em outros países, para que sirvam de parâmetro
crítico na análise das ações de preservação do patrimônio histórico e cultural brasileiro. Neste

5

Sem referência de autor, data ou local de produção. Consta apenas de uma observação de que está
desatualizado. p. 9.
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sentido, foi exposta a experiência do AFCME, notadamente seus projetos de comunicação e
divulgação do acervo, principalmente por meio virtual6, de modo a compreender as vantagens
sociais e culturais conquistadas por uma instituição especializada na guarda, conservação e
promoção da imagem fotográfica.
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A experiência no Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal de Évora como referência para o
Arquivo Fotográfico Memória da UFPel.
Renata Cardozo Padilha

Resumo
Esta apresentação busca desenvolver algumas reflexões sobre aspectos observados no Arquivo
Fotográfico da Câmara Municipal de Évora (CME), cidade de Évora-Portugal, com o intuito de
concluir sobre os procedimentos lá empregados pela equipe, com relação à criação e o
processo de manutenção do mesmo. Além disso, esta análise tem por objetivo utilizar o
Arquivo Fotográfico CME como referência na formação e planejamento do Arquivo Fotográfico
Memória da Universidade Federal de Pelotas7, cidade de Pelotas- RS- Brasil, criado no ano de
2009 em comemoração aos 40 anos dessa universidade. Mesmo sendo o Arquivo do CME
recente, possui credibilidade e competência para ser utilizado como exemplo para novos
projetos. Além do mais, ao identificar estes dois arquivos de nacionalidades situados em locais
de modos de pensar e fazer distintos se verifica um objetivo em comum: o de salvaguardar a
memória da imagem, fato que fomenta discussão intensa sobre a conservação fotográfica.
Palavras-Chave: acervo, fotografia, conservação.

O Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal de Évora
O Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal de Évora (CME), localizado na cidade de ÉvoraPortugal, iniciou suas atividades em 24 de novembro de 2001 após um ano de ações internas
organizando e preparando sua equipe de trabalho. Com o apoio técnico da empresa Luís Pavão
Lda, mais precisamente com o auxílio direto de Luis Pavão8, a equipe do arquivo fotográfico
CME elaborou seu projeto de instalações, estruturou suas metas e objetivos, além de formar
profissionais capacitados para o desenvolvimento da conservação das fotografias. Ainda em
fase de instalação deu-se início a um primeiro tratamento com as coleções de José P. B.
Passaporte e António Passaporte, estas foram higienizadas, identificadas, estudadas e
divulgadas ao público.
As metas e objetivos se tornaram uma missão para a equipe que criara um novo equipamento
municipal a serviço da comunidade. Sendo assim, estabeleceu-se como missão: a proteção do
patrimônio fotográfico local; o recolhimento da produção fotográfica histórica e
contemporânea local; a preservação, a pesquisa e a divulgação dessas coleções;
disponibilização a consulta ao público; o gerenciamento da coleção do Arquivo Fotográfico
7

O Arquivo Fotográfico Memória da UFPel/MALG, fundado em junho de 2009, tem por objetivo
recolher e sistematizar coleções fotográficas sobre relativas às unidades fundadoras da Universidade
Federal de Pelotas.
8
Trabalha com fotografia desde 1979. Estudou Conservação de Fotografia em Rochester (Estados
Unidos) e leciona na Escola Superior de Tecnologia em Tomar. É conservador das coleções de fotografia
do Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal de Lisboa.
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CME; a promoção de exposições e eventos na área da fotografia, produção de catálogos; além
de apoiar e incentivar a realização de estudos e investigações no campo da história da
fotografia local.
O Arquivo Fotográfico CME, no seu surgimento, se instalou provisoriamente em um edifício do
Centro Histórico da cidade de Évora, este não pôde sofrer nenhuma adaptação para o efeito
do mesmo, hoje o arquivo ainda encontra-se no mesmo local se apresentando como sede
definitiva ainda sem nenhuma reestruturação e sofrendo pela falta de espaço. Quanto às
instalações, encontramos: duas salas de depósito sujo (local onde as coleções são
armazenadas aguardando o tratamento ideal) uma dessas salas encontra-se a câmara fria com
temperaturas abaixo de 10º para as espécies mais instáveis; uma sala de depósito limpo, uma
sala de tratamento de coleções, duas salas de apoio administrativo e de atendimento ao
público, além de um Núcleo Museológico de Fotografia, esse definido pela coordenadora
Carmen Dolores A. B. F. de Almeida9 como “diferencial”.

Fig. 01- Sala de depósito limpo
(Autor: Renata Padilha)

9

Fig. 02- Acondicionamento do acervo tratado
(Autor: Renata Padilha)

Coordenadora do Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal de Évora, Mestre em Museologia, pela
Universidade de Évora, Portugal.
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Fig. 03- Depósito sujo (câmara fria).
(Autor: Renata Padilha)

Fig. 04- Sala de depósito sujo.
(Autor: Renata Padilha)

Fig. 05- Pré-organização do acervo.

Fig. 06- Acervo organizado.

(Autor: Renata Padilha)

Fig. 07- Setor administrativo e atendimento
ao público. (Autor: Renata Padilha)

(Autor: Renata Padilha)

Fig. 08- Sala de tratamento das coleções.
(Autor: Renata Padilha)

Em nove anos de existência do arquivo, foi criada uma política de incorporação de coleções,
para a aquisição de milhares de espécies, atualmente o acervo abriga em torno de 400.000
espécies fotográficas. Na sua grande maioria a aquisição do acervo se dá por compra, o
arquivo conta com um valor extra para possíveis coleções que venham a surgir, as doações são
praticamente zero, o que ocorre são compras simbólicas em “Leilões de fotografias”.
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A prioridade de aquisição do arquivo são imagens de Évora; imagens da região do Alentejo;
imagens de autoria de fotógrafos eborenses ou residentes da cidade; e artefatos fotográficos
que permitam contextualizar as coleções. O maior objetivo do Arquivo Fotográfico CME é
documentar através de imagens a história da cidade, do conselho e da região do Alentejo.
Quanto à tipologia do acervo, encontramos: fotografias em P&B, diapositivos, negativos,
vidros, mobiliário de estúdio fotográfico, máquinas fotográficas, entre outros. Portanto,
podemos dizer que o Núcleo Museológico, também possui papel importante no
desenvolvimento do Arquivo Fotográfico CME, a recriação de um estúdio fotográfico com a luz
do norte, e o escritório do último fotógrafo eborense, Eduardo Nogueira, criou um espaço vivo
e de melhor compreensão do funcionamento destes espaços pelo público que a visita.
O Arquivo prioriza a aquisição de máquinas e artefatos fotográficos dos primeiros 100 anos da
fotografia, como forma de aproximar o público dos antepassados fotográficos.

Fig.
09- Núcleo Museológico.
(Autor: Renata Padilha)

Fig. 10- Núcleo Museológico.
(Autor: Renata Padilha)

Dando início ao trabalho e as ações do arquivo, começo relatando o momento em que as
coleções chegam ao mesmo, passando por todo um processo de desenvolvimento e
gerenciamento. O pré-inventário se apresenta como passo inicial de compreensão do acervo
onde são detectadas as carências e problemas de conservação e o planejamento para o
tratamento de conservação. As caixas são numeradas definindo a organização original, quando
possível, com isso identifica-se o critério que a mesma foi organizada. Além disso, a forma
como a coleção chegou ao arquivo é registrada e documentada para identificar se houve
perdas, a também uma adaptação na ficha de inventário de acordo com as necessidades das
coleções.
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Fig. 11- Numeração inicial do acervo.
(Autor: Renata Padilha)

Neste primeiro contato com as coleções toda e qualquer informação é extremamente valiosa,
e todas as anotações feitas pelos fotógrafos devem ser registradas. São feitas inscrições sobre
as coleções para melhor compreender essas, pois assim torna-se mais acessível identificar a
idéia, por exemplo, da imagem a partir de um elemento.

“A forma mais freqüente de organizar os fundos nestes casos é recorrer à sua
ordenação em função do conteúdo, ou seja, assuntos, datas das imagens,
locais ou autores. Estas informações encontram-se geralmente em caixas,
envelopes, caixilhos, folhas dispersas ou inscrições no verso. Embora muitas
vezes estas referências não correspondem à imagem ou sejam pouco
rigorosas, são um precioso auxiliar de identificação das imagens e devem ser
preservadas.” (DUARTE, 2003)
As espécies são armazenadas por processos fotográficos e as imagens por formatos, são
acondicionadas em embalagens especiais com materiais de pH neutro, chamado por eles de
“ácido free”. O pré-inventário permite preparar o acervo para o inventário, além de ajudar a
quantificar o material que será necessário (avaliação de custos), outro item importante a ser
mencionado trata das cotas, é deixada pela equipe uma margem na numeração para novas
coleções que possam surgir.

Fig. 12- Tratamento das coleções.
(Autor: Carmen Almeida)

Fig. 13- Tratamento das coleções.
(Autor: Carmen Almeida)
807

Anais do IV SIMP: Memória, patrimônio e tradição

Após está primeira etapa de análise das coleções, sucede o inventário visando tratar as
espécies uma a uma, procedimento detalhado e sistemático de recuperação e higienização das
coleções. Após são armazenadas na sala de depósito limpo com as condições ambientais e de
equipamentos estáveis e adequadas. Nesta etapa do processo, as imagens são numeradas por
uma sigla alfanumérica e o nome da coleção, identifica-se o autor, a data e a proveniência da
mesma. São criadas legendas para cada imagem e a disponibilidade do acervo é definida
dentro de uma coleção, onde há vários documentos que são numerados, dentro desses
documentos possuem várias imagens também numeradas. Os grupos são separados por
processos e por tamanhos, segue uma ordenação por gerações (1. negativo, 2. prova,...), são
tratadas por temas.
Como passo seguinte, a equipe do Arquivo Fotográfico CME digitaliza as imagens, permitindo a
visualização do documento sem manusear a original, trazendo vantagens para a proteção e
preservação das fotografias. Além do mais, a digitalização torna-se um recurso fundamental no
processo de divulgação do acervo em meio à busca por um rápido acesso aos meios de
informação. Quanto às imagens digitalizadas, essas são disponibilizadas em uma base de dados
juntamente com uma ficha contento todas as informações que lhe dizem respeito,
possibilitando ao público uma pesquisa eficaz.
Quanto às ações de divulgação das coleções, o Arquivo Fotográfico CME conta com várias
atividades, como o “Projeto Memória” que tem por objetivo disponibilizar ao público um
banco de imagens de Évora com temas variados (urbanismo, arte e patrimônio, etnografia,
retratos, entre outros), em baixa resolução, via internet. A pesquisa é livre, as imagens podem
ser encontradas por diversos campos: autor, categoria, data e legenda, atualmente estão
disponíveis cerca de 900 imagens.
Outra forma que o arquivo encontrou para divulgar suas coleções é através das exposições e
em seguida dos catálogos como produto final do trabalho. Após passar por todos os processos
de identificação, tratamento e armazenamento, essas são expostas ao público como forma de
aproximação desses com o trabalho realizado pela equipe do Arquivo Fotográfico CME.
Dentre as exposições realizadas estão: “Memórias do Mercado 1.ºde Maio”, Abril/Maio de
2008; "Évora Desaparecida. Fotografia e Património. 1839-1919", Novembro de 2006 a de
Fevereiro de 2007. Catálogo(240 pp.); “O Futebol, a Cidade e os Homens. Fotografias de
Gama Freixo”, Julho de 2006. Catálogo (110 pp.); “Matinées Masquées… Retratos de
Carnaval na Colecção de Eduardo Nogueira”, Fevereiro de 2004. Catálogo (144 páginas); “Um
abanico e dois tostões de rabuçados. …Memórias do comércio eborense”, Novembro de
2003. Imagens de Eduardo Nogueira, Inácio Caldeira e Caetano Pulido Júnior. Edição de 18
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postais; "Évora Património e Memória na Colecção David Freitas (1939-1974)", Junho/ Julho
de 2003. S/Catálogo; “Uma Cidade de pau e pano...Memórias da Feira de S. João”, Junho de
2004, Exposição virtual instalada no site do Arquivo. Edição de 20 gravuras; “CME – Retratos
em 2001”, Junho/ Julho de 2001. Fotografias de Paulo Nuno Silva. Catálogo (40 páginas); “Dois
Discursos Fotográficos, Fotografias de Gérard Castello Lopes e José Manuel Rodrigues”.
Novembro 2001. Catálogo (140 páginas); “José Pedro Braga Passaporte e António Passaporte
(Loty), dois fotógrafos de Évora”, Agosto de 2000. Catálogo (117 páginas).

Fig. 14- Capa do Catálogo “ Évora desaparecida”

Fig. 15- Capa do Catálogo
“ O futebol, a cidade e os homens”

Quanto aos projetos de divulgação do Arquivo Fotográfico CME, encontramos diferentes
atividades, como: sensibilização do público para a importância do trabalho de conservação
através de trabalhos ao vivo da equipe do Arquivo durante a Feira de S. João de 2002”; Peddypaper “Évora Património Mundial” em colaboração com uma rádio local (2006); Além de
visitas guiadas para as escolas ao Arquivo e para as exposições organizadas; houve também
lançamento de pacotes de açúcar com a reprodução de fotografias do acervo do Arquivo;
Leilão de bolsas feitas a partir de faixas das exposições; Conversas mensais em torno de uma
fotografia; Animação do Núcleo Museológico – através de visitas guiadas e teatralização sob
orientação de Maria Eugénia Reya Campos, a primeira mulher fotógrafa portuguesa.
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Fig. 16- Serões em torno de uma fotografia.
(Autor: Carmen Almeida)

Fig. 18- Visita guiada
(Autor: Carmen Almeida)

Fig. 17- Bolsas feitas a partir de faixas das exposições.
(Autor: Carmen Almeida)

Fig. 19- Pacotes de açúcar com imagens
reproduzidas. (Autor: Carmen Almeida)

Destaco as bolsas e pacotes de açúcar com reprodução de imagens, como forma que a equipe
do Arquivo Fotográfico buscou para arrecadar verba extra para suas ações, uma vez que a
Câmara Municipal de Évora financia o básico para que o mesmo se mantenha, como salário
dos funcionários, gastos com luz, água, telefone, e um valor x para a compra de materiais.
Sendo assim, o Arquivo procura outros meios de obter dinheiro para as exposições, catálogos,
ações educativas, entre outros.
Segundo Carmen Dolores Almeida, ainda há problemas a serem resolvidos, como: a falta de
espaço, instalações técnicas deficientes, a carência de meios informáticos e recursos humanos.
Além disso, a inexistência de um orçamento próprio prejudica o bom funionamento no
trabalho de tratamento do acervo, além da falta de um espaço permanente para exposições.
A coordenadora, ainda menciona a fraca presença das fotografias contemporâneas e a falta de
acessoria técnica especializada na área de conservação. Esta descreve o arquivo fotográfico
como um serviço caro, seja pelos meios técnicos e equipamentos, pela especialização de
recursos humanos ou pelo próprio material utilizado.
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“Há uma enorme exigência de normas de conduta ética que devem ser
respeitadas, tanto ao nível do restauro, quanto ao nível dos direitos de autor,
como também do uso das imagens. A descrição fotográfica exige sólidos
conhecimentos da história local e uma forte inserção na comunidade”.
(ALMEIDA, 2009)
A “nova era” da fotografia digital surge, para a coordenadora, como um processo criador de
problemas, exigindo novas necessidades e competências, para seu manuseio e salvaguarda.
Segundo Almeida, “Responsabilidade pedagógica dos Arquivos na defesa do património
fotográfico e importância da sua função social; Importância da dinamização dos arquivos, para
que não sejam reduzidos a meros bancos de dados e editores de postais ilustrados.“
Mesmo com certas carências, o Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal de Évora vêm se
desenvolvendo e ganhando espaço dentro da comunidade. Uma das ações mais recentes que
o arquivo propôs trata de uma ação educativa com fantoches contando a história da fotografia
em três tempos. Essa ação gratuita visa aproximar a comunidade do arquivo, como forma de
que estes possam perceber as missões do mesmo e entender a história da fotografia,
percebendo que o arquivo está a serviço de todos e não de uma minoria de pesquisadores e
acadêmicos.

O Arquivo Fotográfico Memória da Universidade Federal de Pelotas
O Arquivo Fotográfico Memória da Universidade Federal de Pelotas, localizado na cidade de
Pelotas-RS-Brasil, inaugurou suas atividades no ano de 2009 em comemoração aos 40 anos
dessa universidade. Coordenado por Francisca Ferreira Michelon10, o arquivo se instalou no
Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo- MALG, também vinculado a UFPel, o Arquivo Fotográfico foi
criado com o objetivo de preservar e guardar da memória visual das faculdades e escolas que
constituíram a Universidade Federal de Pelotas.
Quanto as coleções que fundaram o Arquivo destacam-se: Escola de Belas Artes (incluindo a
coleção Marina de Moraes Pires), Conservatório de Música, Faculdade de Agronomia Eliseu
Maciel, Faculdade de Odontologia, Faculdade de Medicina, Faculdade de Direito e Instituto de
Ciências Políticas. Dentro dessas coleções encontramos dois tipos de acervo, os documentos
fotográficos (fotografias originias- processo fotomecânicos e fotográficos) e os documentos
não fotográficos ( Atas, cartas, anotações, telegramas, recortes de jornais, convites, impressos
em geral e outros relacionados aos documentos fotográficos).

10

Doutora em História (PUC/RS). Professora do Departamento de Artes Visuais do Instituto de Artes e
Design da Universidade Federal de Pelotas.
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A aquisição das coleções é predominantemente por doação de ex-professores, ex-técnicos e
ex-alunos e principalmente de familiares que buscam atrelar a história de seu ente com a da
instituição. As primeiras ações após aquisição daquelas, foi o trabalho minucioso e
sistematizado do acervo, foram higienizadas, tratadas, pesquisadas e identificadas, para em
seguida serem divulgadas na base da dados implementada para tal função.
O Arquivo Fotográfico ainda está em processo de estruturação e sua infra-estrutura vêm sendo
contruída e estudada de acordo com as necessidades das coleções. Dentre os principais
espaços a serem criados estão, a reserva técnica constituida por um depósito limpo(para as
coleções tratadas) e outro de guarda provisória (as coleções que aguardam ou estão em
tratamento). Este local será climatizado, pois é fundamental manter o controle adequado de
UR e temperatura, este isolamento térmico se faz necessário devido a importância deste local
como espaço de guarda física do acervo.
Contará também com uma sala para tratamento das coleções, para o processo de
higienização, tratamento e pesquisa, além disso, o Arquivo formará uma equipe treinada para
a recepção das coleções, para que possam identificar e analisar o conjuto a ser doado, e se
aceito passe ao processo de inventário e constituição de um plano de tratamento.
Quanto a acessibilidade dessas coleções, o arquivo fotográfico conta com a base de dados,
disponível na internet, que pode ser conectada ao site do MALG, da UFPel e ao site das
faculdades detentoras da coleção, também será disponibilizada na sala de pesquisa do MALG.
Além disso, serão feitas publicações sequenciais de catálogos das coleções, que serão
distribuídos nas bibliotecas para consulta, também poderam ser consultados os originais
através de justifcativa que será avaliada pela coordenação do Arquivo Fotográfico, será feita
com agendamento de data e hora e com supervisão de algum membro da equipe do Arquivo
Fotográfico.

A relação entre os Arquivos
O Arquivo Fotográfico Memória da Universidade Federal de Pelotas, vêm sendo construído por
etapas, diferentemente do Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal de Évora que ao ser
criada já havia um espaço destinado para tal ação, esse contou com o apoio do Museu de Arte
Leopoldo Gotuzzo para desenvolver suas atividades. Desenvolvendo-se a partir do processo
inverso, antes mesmo de ter uma estrutura dita “adequada” para exercer as atividades, já
haviam várias coleções fotográficas para serem tratadas, tornando-se prioridade o trabalho de
tratamento e salvaguarda do acervo.
Desta forma, que apresento o Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal de Évora como
referência para a formação, principalmente quanto a sua infra-estrutura e ações de
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divulgação, do Arquivo Fotográfico da Universidade. Pois, consegue-se perceber a organização,
o tratamento, a busca por melhores meios de acondicionamento e também a realização de
diversas atividades junto a comunidade, como referidas anteriormente. Pode-se identificar o
objetivo em comun destes arquivos, uma vez que lidam com a salvaguarda da memória da
imagen, seja ela de uma região e seus costumes, ou de uma instituição de ensino, ambas
temáticas se apresentam como memórias coletivas de uma comunidade.
Com relação aos métodos e técnicas de conservação e preservação do acervo fotográfico, não
encontrei muitas diferenças uma vez que a equipe do Arquivo Fotográfico CME teve como
apoio técnico a empresa de Luis Pavão, este que também coordenou o estágio da professora
Francisca Ferreira Michelon, realizado no Arquivo Fotográfico da Câmara de Lisboa. Portanto
ambas as esquipes tiveram como base o mesmo mestre e assim desenvolvem os mesmos
métodos de tratamento das fotografias, estabelecendo semelhanças que vão além mar.
Outro ponto importante a ser mencionado, é sobre as ações educativas que o Arquivo
Fotográfico CME desenvolve, é importante perceber as atividades do mesmo com a
comunidade, este se insere num contexto dinâmico e participativo que visa o contato direto
com a memória coletiva, no caso a região do Altenjo, o reconhecimento e valorização do
trabalho dos fotógrafos da região através da preservação das imagens. Com vista nisso, é o
que pretende-se desenvolver com o Arquivo Fotográfico Memória da UFPel, um local vivo,
dinâmico, que movimente a comunidade acadêmica através das suas memórias visuais, e que
pesquisadores, alunos, funcionários, professores, sejam eles ex ou atuais, se sintam motivados
a selebrarem essas memórias.
O próximo passo deste após a efetiva formulação do espaço físico para ter o suporte adequado
para exercer as atividades primordiais de tratamento e pesquisa, será a concepção de mais
exposições, como a Exposição dos 40 anos da Escola de Belas Artes (coleção do Arquivo
Fotográfico) apresentando o resultado final do tratamento das coleções, assim como o Arquivo
Fotográfico CME realiza, como também outros meios educativos de divulgação do acervo,
entre outros.
Com tudo é fundamamental o reconhecimento desses arquivos situados em locais separados
geográficamente mas com total possibilidade de semelhanças e troca de experiências, uma vez
que estes possibilitam a reflexão dos métodos e técnicas utilizados entre os diferentes países,
e como isso pode se tornar base para o crescimento e desenvolvimento de ambos, mesmo um
arrecém tomando forma e outro já algum tempo exercendo ações dentro da comunidade.
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Considerações Finais
Por fim, este trabalho teve por objetivo apresentar o Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal
de Évora (CME), para então refletir sobre os procedimentos empregados pela equipe,
analisando a criação e o processo de manutenção do mesmo, buscando neste, referências de
apoio para a formação e planejamento do Arquivo Fotográfico Memória da Universidade
Federal de Pelotas, cidade de Pelotas- RS- Brasil. Verificou-se que mesmo aquele sendo
recente, possui as características necessárias para auxiliar na constituição de novos projetos,
como no caso do Arquivo Fotográfico da UFPel, o Arquivo CME apresentou credibilidade e
competência nas suas ações tanto de tratamento e salvaguarda, quanto de atividades junto a
comunidade.
Os arquivos exibiram, mesmo em momentos diferentes, um planejamento organizacional
detalhado para desenvolver suas práticas. Além do mais, encontrou-se semelhanças com
relação à formação da equipe, ambos buscaram um profissional especializado em conservação
de fotografias, como Luis Pavão para formarem suas equipes.
Pude identificar que esses arquivos são complementares, pois constatei que cada arquivo
possui uma prática mais forte, isso é o ponto chave desta relação. O Arquivo Fotográfico CME
por seu tempo de existência, já criou mecanismos e estrutura adequada para desenvolver suas
atividades com mais precisão, mas o Arquivo Fotográfico Memória da UFPel construiu um
trabalho aprimorado através da utilização da ferramenta da base de dados, apresentando
informações precisas e um rico banco de imagens para pesquisa e divulgação do acervo.
Quanto a isso, o primeiro ainda está deficitário, devido a falta de recursos humanos para o
preenchimento do mesmo uma vez que, a equipe que hoje atua no arquivo já se encontra
bastante comprometida com o tratamento e as ações educativas. Já o Arquivo Fotográfico da
Universidade, como citado anteriormente, se preocupou primeiramente em tratar as coleções
que recebiam e em seguida divulga-lás ao público.
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Acervo fotográfico da Fábrica Rheigantz: tratamento, difusão e preservação do patrimônio
cultural de Rio Grande
Rita de Cássia Portela da Silva

Resumo
Neste trabalho, apresentam-se os instrumentos de pesquisa elaborados para a coleção
fotográfica da Fábrica Rheingantz, parte integrante do acervo do Centro de Documentação
Histórica Professor Hugo Alberto Pereira Neves da Universidade Federal do Rio Grande.
Inicialmente, a temática é apresentada por meio de uma reflexão introdutória sobre a
temática patrimônio cultural, patrimônio documental e acervos fotográficos. Na seqüência,
aborda-se o histórico da Fábrica Rheingantz demonstrando sua trajetória e enfatizando-se sua
repercussão em âmbito nacional e local, além de sua relação com a comunidade rio-grandina
atual. Em seguida, apresentam-se as características físicas e de conteúdo das fotografias que
respaldaram as intervenções técnicas efetuadas no acervo. Por fim, apresenta-se o processo
que resultou nas descrições do Acervo Fábrica Rheingantz, demonstrando a integração de
padrões da Arquivologia e da Biblioteconomia.
Palavras chave: descrição, fotografia, Fábrica Rheingantz.

Introdução: Patrimônio cultural, patrimônio documental, acervos fotográficos
A noção de patrimônio está atrelada à intenção de transmitir de geração a geração,
informações relacionadas ao comportamento, às crenças, instituições e valores sob o ponto de
vista moral e material, na perspectiva do que Horta denomina como processo cultural. Assim,
ao discutir patrimônio cultural e cidadania, a autora afirma que a condição primordial para que
o processo cultural venha a acontecer é a existência do patrimônio cultural, ou seja, é
fundamental a preservação do

que foi acumulado e herdado dos pais, dos ancestrais. 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 gestão e preservação do patrimônio cultural, da forma como apresentado, requer uma
abordagem holística, que atenda integralmente as inúmeras manifestações deste elemento
multifacetado. Para tanto, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)
estabelece no plano conceitual a categorização dos bens que compõem o patrimônio cultural,
conforme esquema apresentado no Quadro 1, desenvolvido a partir de suas definições.
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P A T R I M Ô N I O

C U L T U R A L

Patrimônio Imaterial

Patrimônio Material

Manifestações imateriais reconhecidas por as Indícios materiais da ação humana classificados
comunidades, os grupos e, em determinados pelos quatro livros tombos e subdivididos nas
casos, os indivíduos, como parte integrante categorias imóveis e móveis.
de seu patrimônio cultural.

LIVROS TOMBOS

BENS IMÓVEIS
 Núcleos urbanos,

MANIFESTAÇÕES
 Práticas
 Representações

ELEMENTOS

 Arqueológico,

 Sítios arqueológicos e

ASSOCIADOS

paisagístico e

paisagísticos

etnográfico

 Bens individuais etc

+
 Instrumentos

 Expressões

 Histórico

 Conhecimentos

 Objetos

 Belas artes

 Técnicas

 Artefatos

 Artes aplicadas

BENS MÓVEIS
 Coleções arqueológicas
 Acervos: arquivístico,
bibliográfico, museológico,
videográfico, fotográfico,
cinematográfico etc

Quadro 1: Esquema conceitual com as definições do IPHAN para os bens que compõe o Patrimônio
Cultural.

A gama de bens contemplados pelo IPHAN possibilita a identificação de subconjuntos do
patrimônio cultural, interdependentes entre si e característicos de suas manifestações. Desta
forma, subentende-se a existência do patrimônio artístico, arqueológico, arquitetônico,
paleontológico, paisagístico e, entre outros, o documental.
As fotografias produzidas e acumuladas em diferentes épocas, presentes em acervos de
arquivos, bibliotecas e museus, constituem-se em bens do patrimônio documental. Um
“patrimônio fotográfico” é de extrema importância pois

todos sabemos que imagens fotográficas de outras épocas, na medida em que
identificadas e analisadas objetiva e sistematicamente a partir de
metodologias adequadas, se constituirão em fontes insubstituíveis para a
reconstituição histórica dos cenários, das memórias da vida (individuais e
coletivas), de fatos do passado centenário como do mais recente. (KOSSOY,
2002, p. 133).
Neste sentido, acervos fotográficos constituem-se em um forte atrativo para pesquisadores
ávidos por representações imagéticas da realidade. Uma forte demanda para os arquivos,
bibliotecas e museus que talvez possa ser justificada por Kossoy, ao discutir fotografia e
memória, afirmando que
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o fragmento da realidade gravado na fotografia representa o congelamento do
gesto e da paisagem, e portanto a perpetuação de um momento, em outras
palavras, da memória: memória do indivíduo, da comunidade, dos costumes,
do fato social, da paisagem urbana, da natureza. A cena registrada na imagem
não se repetirá jamais. O momento vivido, congelado pelo registro fotográfico,
é irreversível. (KOSSOY, 2003, p. 161).
Na perspectiva do patrimônio cultural e documental os conjuntos fotográficos constituem-se
em um importante legado para as gerações atuais e futuras. Como tal, devem ser geridos,
preservados e disponibilizados aos usuários.

A Fábrica Rheingantz e a comunidade rio-grandina
A Fábrica Rheingantz foi fundada em 1873, com a denominação de Fábrica Nacional de Tecidos
e Panos Rheingantz & Vater, por meio da sociedade formada por João Guilherme Rheingantz,
seu sogro - Comendador Miguel Tito de Sá - e Hermann Vater. João Guilherme Rheingantz,
nascido em Pelotas em 1849, filho dos alemães Jacob Rheingantz e Maria Carolina von Fella,
esposo de Maria Francisca de Sá; foi o responsável pelo desenvolvimento do empreendimento.
Ao longo de sua trajetória, a Fábrica passou por distintas denominações: entre 1873 e 1874
Fábrica Nacional de Tecidos de Lã Rheingantz; em 1891, União Fabril e Pastoril; em 1895,
Companhia União Fabril. Por fim, em 1968, após encerrar suas atividades fabris, em uma
tentativa de retomada de produção, inicialmente pela empresa João Abdala & Cia (de São
Paulo) e em seguida pelo grupo Loréa (de Pelotas), a Fábrica passou a se denominar
Companhia Inca Têxtil. Porém, o empreendimento não resistiu, encerrando definitivamente
suas atividades.
A Fábrica empregou sucessivas gerações de trabalhadores rio-grandinos. Sua atuação
demonstra a presença de Rio Grande no processo de industrialização nacional pois segundo
Martins a

gênese do processo de desenvolvimento industrial nacional e da cidade do Rio
Grande se constitui por empresas fabris de bens não-duráveis, principalmente
a indústria têxtil. Esse segmento representou para o Brasil as primeiras
grandes empresas industriais nacionais, e para Rio Grande, o primeiro parque
fabril e uma das maiores fábricas já instaladas na cidade em toda a sua história
(MARTINS, 2006, p. 101).
O espírito de vanguarda da Fábrica não ficou restrito à gênese da industrialização nacional e
local, manifestando-se também na inovação da tecnologia utilizada no processo produtivo. Em
1904, a Fábrica instalou “a primeira fiação penteada do país, o que possibilitou a fabricação de
tecidos finos, casimiras, etc” (Paulitsch, 2008, p. 63). Com isto, a Fábrica passou a aproveitar
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melhor a lã (matéria-prima) produzida no estado e a produzir artigos com qualidade superior,
inibindo a importação de tecidos, conforme apresenta Martins:

O comendador Rheingantz toma nova iniciativa pioneira, instalando em 1904 a
primeira fiação penteada do país, o que possibilitou à COMPANHIA UNIÃO
FABRIL a fabricação de tecidos finos, casimiras, etc. Cumpre destacar aqui o
fato realmente auspicioso para a indústria têxtil brasileira, que o foi o de ser a
Companhia União Fabril quem fabricou pela primeira vez panos de lã para as
forças armadas da Nação, no fim do século passado, pois até então tais panos
eram todos importados da Europa. (Revista America Magazine apud MARTINS,
2006, p. 108)
Outro fator importante em relação à Fábrica Rheingantz diz respeito às edificações das
instalações fabris e da vila operária. Em 1874, quando a Fábrica efetivamente iniciou suas
atividades produzindo ainda em pequena escala, localizava-se “em frente à cadeia, no
quarteirão formado pelas ruas Conde de Porto Alegre, Almirante Barroso, General Câmara e
Coronel Sampaio” (Paulitsch, 2008, p. 56). No período de 1883 a 1885 ocorre a construção de
novas instalações para a Fábrica, atendendo a demanda do mercado consumidor em
expansão.
A inauguração das novas instalações ocorreu em fevereiro de 1885 e contou com as presenças
de “S.S.A.A Imperiais” conforme noticiou o jornal da época, de onde observa-se também a
descrição física da edificação:

O crescente desenvolvimento que tomou este estabelecimento aconselhou os
Srs. Rheingantz e C. a mudarem sua fábrica de tecidos de lã para o grande
terreno onde se acha a tinturaria e onde foi construído o vasto edifício, cujas
obras foram inauguradas no dia primeiro corrente com a assistência de Suas
Altezas imperiais. É a prova de fogo. A coberta é de ferro e vidro, com grande
número de ventiladores, e a portas e janelas todas de ferro. Ocupa o principal
edifício uma área de 3300 metros quadrados, não incluindo a grande casa do
novo motor, inaugurada no dia primeiro do corrente e a que se deu no nome
de Grão Pará. Este motor é de força de 150 cavalos. O edifício tem 35 janelas
de frente, outras tantas de fundo e 8 de lado. Logo que estiver concluída a
mudança do machinismo da antiga fábrica e augmentado com os novos
aparelhos encommendados, será montada no edifício uma fábrica de fiação e
tecelagem de algodão. Os machinismos são dos conhecidos fabricantes Platt e
Brothers, de Oldham. Em junho próximo devem as duas fábricas funcionar com
regularidade, empregando cerca de 400 operários. (Echo do Sul de 7 mar 1885,
apud PAULITSCH 2008, p. 61).
As novas instalações localizavam-se na então Estrada da Mangueira que, em 03 de janeiro de
1886 passou a denominar-se Avenida Rheingantz, como permanece até hoje.
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A Fábrica Rheingantz, além de se fazer presente no advento da industrialização (nacional e
regional), também atuou como um agente de urbanização em Rio Grande, ampliando a
extensão da malha urbana com a ocupação extramuros1. A construção da Fábrica e dos demais
componentes da Vila Operária desencadeou a ocupação do bairro até hoje chamado Cidade
Nova, originário do aterramento de terrenos alagadiços da cidade, aproveitando-se o material
da dragagem do Porto.
O conjunto das edificações representa uma época de prosperidade econômica vivenciada pelo
município, corroborado pelo fato de que os prédios do Escritório Central, do Cassino dos
Mestres, do Grupo Escolar e do Jardim da Infância, também localizados na Avenida
Rheingantz, foram projetados e construídos pelo Escritório de Engenharia Rudolph Ahrons,
onde trabalhava o famoso arquiteto Theodor Wiederspahn, supostamente o responsável pelas
referidas obras.
Tudo isto culminou em um vasto acervo de patrimônio arquitetônico, talvez um dos poucos, se
não o único, complexo industrial ainda edificado no Brasil remanescente daquela época.
Atualmente, as casas da vila operária permanecem ocupadas, sendo que alguns dos
moradores são proprietários, possivelmente em decorrência de permutas ocorridas entre
funcionários e a Fábrica na rescisão de contratos de trabalho. As casas dos mestres, em grande
maioria, abrigam empreendimentos comerciais. O Grupo Escolar está em obras para
restauração. O Cassino dos Mestres apresenta adiantado estado de degradação com o
comprometimento do piso, forro, telhado e a maioria das aberturas. Os prédios do Escritório
Central, ainda com a mobília da época e arquivos, assim como a Fábrica, que abriga o
maquinário utilizado, encontram-se fechados e suscetíveis a saques e ações de vandalismo.
As condições, em especial, do Cassino dos Mestres, Escritório Central e Fábrica, suscitam um
cenário de abandono que preocupa diferentes segmentos da comunidade rio-grandina.
Moradores da cidade, ex-funcionários e seus familiares, políticos e pesquisadores (professores
e estudantes) discutem a necessidade de alternativas para a recuperação e uso destes locais.

O CDH e o tratamento do acervo fotográfico da Fábrica Rheinghantz
O Centro de Documentação Histórica Professor Hugo Alberto Pereira Neves, popularmente
conhecido como CDH ou CDH/FURG, foi criado na década de 1980, em conseqüência do
esforço dos professores do antigo Departamento de Biblioteconomia e História.

1 O centro urbano da cidade limitava-se a atual Avenida Major Carlos Pinto, conhecida como Rua do
Canalete. O canal, ainda existente, foi construído para proteger a cidade de invasões nos primeiros anos
de sua existência. Entre as referências utilizadas nesta pesquisa, MARTINS (2006) e PAULITSCH (2008)
abordam a história do município de Rio Grande e podem ser consultados para maiores informações.
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Atualmente o CDH está vinculado ao Instituto de Ciências Humanas e da Informação (ICHI).
Localiza-se na sala 14 do Pavilhão 04 do Campus Carreiros, e tem como objetivo central o
aporte à realização de pesquisas e práticas pedagógicas dos Cursos de História, Arquivologia e
Biblioteconomia da FURG.
Embora professores e estudantes dos referidos Cursos formem seu público principal do CDH, o
acesso é permitido a consulentes de outras unidades e também a usuários externos
desenvolvendo-se, inclusive, projetos para maior visibilidade do acervo e conseqüente
ampliação de visitas e pesquisas. O programa “Educação Patrimonial no Centro de
Documentação Histórica da FURG: práticas pedagógicas e valorização dos bens culturais e
ambientais junto a estudantes da educação básica rio-grandina” constitui-se em uma parceria
estabelecida entre os Cursos de História, Arquivologia e o Programa de Pós-Graduação em
Educação Ambiental, a partir do qual se desenvolve um conjunto de ações (projetos do
programa) nas escolas municipais visando apresentar ao professor a necessidade de despertar
a consciência dos educandos acerca da preservação do patrimônio cultural utilizando o acervo
do CDH como exemplo.
O Acervo Fotográfico Rheingantz é formada por 142 imagens em preto e branco, dispostas em
três álbuns (no primeiro 48 fotos, no segundo 46 fotos, no terceiro 47 fotos) das quais não se
têm os negativos, dispondo-se apenas de ampliações 18x24 cm. Os álbuns de fabricação
artesanal constituem-se de folhas de cartão 25x35 cm encadernadas em espiral, que
acondicionam individualmente as fotografias em “bolsos” construídos com papel manteiga e
cola.
Em linhas gerais, o estado de conservação das fotografias é bom, embora se tenha observado
que as imagens apresentam sinais de amarelecimento e, em alguns casos, pequenas
ondulações nas bordas (aproximadamente 5% da coleção).
Até o presente momento não se tem conhecimento do autor das imagens e da data em que as
fotografias foram tiradas. Considerando-se os elementos que compõem as imagens
(automóveis, vestuário, identificação da Fábrica na fachada do prédio do Escritório Central e
na caixa d´água) supõe-se que remontam as décadas de 60 a 80 do século XX. Um aspecto
positivo para a produção de instrumentos de pesquisa é a identificação das imagens, que em
alguns casos se apresenta de maneira concisa enquanto em outros, um pouco mais detalhada.
Partindo-se do entendimento de que dossiê é uma “unidade de arquivamento constituída de
documentos relacionados entre si por assunto - ação, evento, pessoa, lugar, projeto”
(Nobrade, 2006, p. 15), identificou-se no Acervo Fotográfico Rheingantz a existência de três
dossiês temáticos, configurando os níveis de descrição apresentados na Figura 1.
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Acervo Fotográfico
Rheingantz (1)

Máquinas (4)

Instalações Internas (4)

Prédio e Casas (4)

Registro fotográfico (5)

Registro fotográfico (5)

Registro fotográfico (5)

Figura 1 - Níveis de descrição do Acervo Fotográfico Rheingantz
O dossiê Máquinas é formado por fotografias dos equipamentos da área de produção da
fábrica, mais precisamente balanças, teares, máquinas utilizadas na confecção de tapetes e na
manufatura da lã (como por exemplo, máquina de lavagem, de tingimento, centrífuga para
tirar o excesso de água, equipamentos para secagem, máquina para cardar, torcedeira de fio,
urdideira etc).
O dossiê Instalações Internas é formado por fotografias com tomadas de setores relacionados
às áreas de produção e administração da Fábrica.
O dossiê Prédio e Casas é constituído por fotografias da fábrica e demais edificações
destinadas ao uso de seus funcionários, como o Cassino dos Mestres, o Circulo Escolar e as
moradias.
A coleção foi digitalizada de acordo com as recomendações de Baldam et al (2002) e Silva
(2002, 2005). A definição do conjunto de operações pertinentes à digitalização fundamenta-se
em Baldam et al (2002, p. 126) que define como “fases típicas da captura de imagens” a
preparação dos documentos, a digitalização, o controle de qualidade, a limpeza/edição, a
indexação, o armazenamento e a recuperação da imagem. O trabalho desenvolvido por Silva
(2002, 2005) complementa as rotinas da etapa de digitalização e controle de qualidade além
de prestar outras recomendações. O tempo gasto no processo de digitalização ode ser
observado no Quadro 2.

Operação

Tempo médio por

Tempo total

imagem
Preparação

Não mensurado.

Não mensurado.

Digitalização

1min 36seg

3h 47min

Controle de qualidade

49seg

2h 04min

Limpeza/edição

52seg

2h 29min
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Geração de imagens de referência
Armazenamento
TOTAL

28seg

1h 16min

--

19im

3min 59seg

9h 26min

Quadro 2 – Tempo gasto na digitalização do Acervo Fotográfico Rheingantz

O tratamento do acervo e as implicações na difusão e preservação do patrimônio cultural de
rio grande
Nos arquivos, o procedimento de descrição é definido como a

elaboração de uma acurada representação de uma unidade de descrição e de
suas partes componentes, caso existam, por meio da extração, análise,
organização e registro de informação que sirva para identificar, gerir, localizar
e explicar documentos de arquivo e o contexto e o sistema de arquivo que os
produziu.(ISAD(G), 2001, p. 4).
Neste sentido, para que a descrição viabilizasse de fato a identificação, gestão e localização
dos documentos, foi precedida por ações que permitiram o entendimento do acervo
(contexto, conteúdo e condições físicas) respaldando as intervenções necessárias ao
tratamento e acesso das fotografias.
A partir disto, a descrição seguiu os preceitos da Nobrade e, consequentemente, em
conformidade com as regras para descrição multinível já preconizadas pela Isad(G) (2001, p. 7).
Deve-se lembrar que a Nobrade, assim como a Isad(G) possibilita tanto a descrição de fundos
arquivísticos, constituídos de conjuntos documentais orgânicos, como a descrição de coleções
reunidas intencionalmente, como é o caso do acervo ora trabalhado. Neste caso, a aplicação
da norma não demonstra a proveniência e a relação orgânica entre as fotografias, mas sim as
intenções que motivaram a formação da coleção e das categorias que a constituem (dossiês),
favorecendo a contextualização das imagens.
Entretanto, sabe-se que a Nobrade é uma norma geral, centrada na necessidade de
representar o arquivo e as partes que o compõe (seções, séries, dossiês, itens etc.). Pode ser
utilizada em acervos constituídos de diferentes gêneros, espécies e tipos documentais, porém,
suas regras não apresentam definições que atendam a determinadas particularidades, como é
o caso das fotografias. Resolveu-se, então, buscar orientações que complementassem as
definições dos elementos descritivos da Nobrade com orientações específicas para fotografias.
Observou-se que os padrões existentes na Biblioteconomia estão consolidados e enfatizam a
representação do item documental. O AACR2, mais precisamente o capítulo 8 - Materiais
Gráficos, determina regras para descrição de fotografias dando origem, no Brasil, ao Manual
para Catalogação de Documentos Fotográficos da Biblioteca Nacional. Constatou-se na
823
Anais do IV SIMP: Memória, patrimônio e tradição

Museologia um processo de normalização incipiente na área de documentação museológica,
em discussão na Europa. Em função disto, cada instituição estabelece suas próprias regras para
registro e recuperação das informações de seus acervos. Diante disto, considerando-se que o
AACR2 é um padrão consolidado na Biblioteconomia e que o Manual da Biblioteca Nacional
constitui um detalhamento do AACR2 para descrição de seus acervos fotográficos,
desenvolveu-se o mapeamento dos elementos descritivos e das regras de aplicação do Manual
da Biblioteca Nacional em relação à Nobrade, com o propósito de verificar as relações de
complemento e equivalência existentes.
Assim, a descrição das fotografias do Acervo Fotográfico Rheingantz possibilitou reflexões
acerca da possibilidade de integração de padrões utilizados na Arquivologia e Biblioteconomia.
Ocorreu de forma hierarquizada, de acordo com os níveis determinados na Figura 1,
resultando nas descrições da coleção, do dossiê Prédio e Casas para, somente a partir disto,
proceder às descrições dos itens documentais. O produto deste processo poderá compor
instrumentos de pesquisa normalizados onde a descrição da coleção poderá compor o guia de
acervos do CDH, a descrição do dossiê poderá integrar um inventário do referido acervo e as
descrições das imagens resultaram no catálogo Prédio e Casas da Fábrica Rheingantz.

Considerações finais
O documento não se constitui em um fim em si. A relevância de sua preservação, enquanto
componente do patrimônio documental, está atrelada a sua utilização pelas comunidades
atuais e futuras, no intuito de conhecer a trajetória de um grupo, de uma cidade etc, enfim, de
uma fábrica, como é o caso da Rheingantz.
A descrição do dossiê Prédio e Casas do Acervo Fotográfico Fábrica Rheingantz possibilitou a
elaboração de instrumentos de pesquisa que, além de favorecer a localização das fotografias
da Fábrica, fornece aos usuários do CDH informações relacionadas a trajetória da Fábrica.
Acredita-se que as descrições constituem-se em um agente de preservação da memória dos
empreendedores que idealizaram e desenvolveram a Fábrica, bem como das sucessivas
gerações de pessoas que nela trabalharam. Além disto, as ações desenvolvidas no processo de
tratamento e descrição endossam o posicionamento do CDH junto à mobilização de diferentes
segmentos da comunidade rio-grandina, sensibilizados pelo adiantado estágio de degradação
das instalações da Fábrica Rheingantz e de parte dos componentes de sua vila operária.
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Memória e Fotografia
Maria Candida da Silveira Skrebsky

Resumo
A preocupação da humanidade com o registro, o armazenamento e consequentemente a
preservação da memória é evidente deste os tempos mais remotos, levando o ser humano a
desenvolver mecanismos cada vez mais complexos para dar conta de tal necessidade. A
fotografia surgiu como um desses avanços tecnológicos, proporcionando possibilidades de
retenção de uma carga de memória jamais imaginada. O objetivo deste trabalho é de
estabelecer uma reflexão acerca da memória, seu desenvolvimento, suas relações com o
esquecimento e com o poder, na tentativa de fundamentar e ressaltar a importância da
documentação fotográfica como fonte documental relevante para a preservação da memória.
Para isso, buscou-se embasamento em produções bibliográficas de autores, previamente
selecionados, que se debruçaram sobre a temática.
Palavras-Chave: Memória, patrimônio documental, fotografia.

Introdução
O objetivo deste trabalho é estabelecer uma reflexão acerca da memória, e, a partir disso,
fundamentar e ressaltar a importância da documentação imagética, especialmente a
fotografia, como fonte documental relevante para a preservação da memória.
Com essa intenção, recorreu-se às produções textuais de autores renomados, que têm
dedicado suas pesquisas e reflexões em torno da Memória e/ou da Fotografia.
A fotografia desde seu advento, ocorrido há aproximadamente 160 anos, tem sido
crescentemente utilizada, primeiramente como simples ilustração de textos e apêndice da
história, e, posteriormente, com a ampliação do conceito de documento proporcionada pela
ótica da nova história, passou a ser considerada uma das mais preciosas fontes documentais
para a reconstituição histórica.
Este artigo encontra-se estruturado em quatro tópicos, a começar por esta introdução. O
segundo tópico, intitulado Memória: uma breve retrospectiva, dedica-se a apresentar
considerações relativas ao desenvolvimento da memória através dos tempos, assim como a
sua utilização como recurso de poder. O terceiro tópico, sob o título: A fotografia como
instrumento de memória, promove uma coleta de argumentos nas falas de autores, buscando
fundamentar e reafirmar a importância do acervo foto-documental como instrumento de
memória. E ao final, têm-se as considerações finais.
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Memória: uma breve retrospectiva
O historiador francês Jacques Le Goff (2003, p. 419), em sua obra História e Memória, dedica
um capítulo à reflexão da memória, no qual acrescenta que: “A memória, como propriedade
de conservar certas informações, remete-nos, em primeiro lugar, a um conjunto de funções
psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou
que ele representa como passadas”.
A preocupação com a perenidade da memória remonta aos primórdios da humanidade, pois
desde a pré-história os homens procuravam registrar, por meio de inscrições e desenhos
realizados nas paredes das cavernas, coisas e fatos do seu cotidiano que lhes eram
significativos, garantindo dessa forma, sua rememoração.
Várias formas de preservação da memória foram desenvolvidas pelos homens através dos
tempos. Mesmo nas sociedades sem escrita, criaram mecanismos com tal finalidade, como,
por exemplo, a existência dos homens-memória, os quais tinham o compromisso de serem
guardiões da história objetiva e ideológica, ou seja, da memória dessas sociedades. Em
algumas culturas essa missão era destinada aos idosos, aos religiosos ou bardos1, sendo esses
últimos, pessoas encarregadas de transmitir as histórias, as lendas e poemas de forma oral,
cantando a história de seus povos em poemas recitados2.
O surgimento da escrita ocasiona segundo Le Goff (2003, p. 427), uma grande transformação
na memória coletiva, viabilizando de duas formas o desenvolvimento da memória.
Primeiramente, sob a forma de comemoração, celebrando um episódio memorável por meio
de um monumento comemorativo, como por exemplo, os obeliscos e as estelas, nos quais
faziam o uso da epigrafia, onde a pedra e o mármore figuravam como suportes para uma
sobrecarga de memória, fazendo com que os “arquivos de pedra” assumissem, além de suas
características de arquivos, a peculiaridade de publicidade investida de ostentação e
durabilidade.
A outra forma trata do documento escrito em um suporte especificamente preparado para tal
função, sendo inúmeros os suportes utilizados com essa finalidade, desde ossos, peles, folhas
de vegetais, papiro, pergaminho e por fim o papel. Nesse sentido, o autor ressalta que “todo o
documento tem em si um caráter de monumento” (Le Goff, p. 428).
Quanto ao documento escrito, o historiador Jacques Le Goff coloca que a escrita possui duas
funções, a de armazenamento de informações, que possibilita a comunicação através do
tempo e do espaço, proporcionando ao ser humano um processo de marcação, memorização e

1
2

LE GOFF (2003, p. 425).
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Bardos. Acesso em 09 ago. 2009.
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registro e a função de garantir a transição da esfera auditiva à visual, permitindo revisar,
corrigir, reordenar as frases ou mesmo palavras isoladas.
Outra forte contribuição à memória deve-se ao aparecimento da imprensa no século XVI, na
China, com a técnica da xilogravura, fator que não permitiu que a imprensa agisse de forma
massiva, mas proporcionou efeitos sobre a memória, principalmente, nas camadas mais cultas
da sociedade, com a publicação de obras técnicas e científicas.
Em sua narrativa, Le Goff3 conta que, no século XIX, foram criados os depósitos centrais de
arquivo em Turim, São Petersburgo, Viena, Varsóvia, Veneza e Florença entre outros. Na
França, com a Revolução Francesa, aconteceu a criação dos arquivos nacionais e em seguida a
abertura dos arquivos ao público, possibilitando o acesso das pessoas aos documentos da
memória nacional.
Fato semelhante aconteceu com os museus, igualmente, no século XIX. Com a criação de
vários museus por toda a Europa, instaurou-se finalmente a época dos museus públicos e
nacionais, depois de acanhadas tentativas de abertura ao público. Quanto às bibliotecas,
verificaram-se um desenvolvimento e abertura equivalentes aos dos arquivos e museus.
De acordo com o autor4, entre as manifestações significativas da memória coletiva, esteve o
surgimento de dois fenômenos ocorridos no século XIX e começo do XX. O primeiro deve-se a
construções de monumentos aos mortos da Primeira Guerra Mundial, o que acrescentou nova
aplicação à comemoração funerária, sendo por meio dela evocada a coesão da nação em
nome da memória comum, já que em muitos países foi erguido um Túmulo ao Soldado
Desconhecido, simbolizando, por meio do sepultamento de um soldado anônimo, uma
homenagem a todos os soldados que sucumbiram na guerra e que não tiveram identificação.
O outro fenômeno refere-se à fotografia que, em sua opinião, causa uma mudança
significativa em relação à memória. Nesse sentido, o autor declara: “... a fotografia, que
revoluciona a memória: multiplica-a e democratiza-a, dá-lhe uma precisão e uma verdade
visuais nunca antes atingidas, permitindo, assim, guardar a memória do tempo e da evolução
cronológica” 5.
Na segunda metade do século XX, os desenvolvimentos da memória são marcados por uma
verdadeira revolução, porém Le Goff considera ser a memória eletrônica, indubitavelmente, o
elemento mais espetacular.
Nesse sentido HUYSSEN (2000, p. 67) comenta a problemática vivida na era em que a noção de
memória é remetida ao campo “dos chips de silício, dos computadores e das histórias de ficção
3

LE GOFF(2003, p. 458)
Ibid., p. 460.
5
Ibid., p. 460.
4
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científica sobre cyborgs”. Segundo os especialistas, essa memória vem sendo ameaçada pela
amnésia, que se configura em perigoso “vírus cultural” gerado pelas recentes tecnologias
midiáticas. Pois, quanto mais memória armazenamos nos bancos de dados e de imagens,
menos capacidade teremos no comprometimento de uma ativa rememoração.
O autor observa que:

A rememoração dá forma aos nossos elos de ligação com o passado, e os
modos de rememorar nos definem no presente. Como indivíduos e
sociedades, precisamos do passado para construir e ancorar nossas
identidades e alimentar uma visão de futuro.6
A memória e o poder: o poder da memória
Le Goff em seu ensaio “Memória” traz à tona a questão, enfatizada por especialistas, como
psicólogos e psicanalistas, que se refere às intenções implícitas na recordação e no
esquecimento, as quais estão intimamente relacionadas às manipulações, conscientes ou
inconscientes, resultantes de interesses, desejos, sentimentos, proibições realizadas sobre a
memória individual. Situação verificada, igualmente, em relação à memória coletiva, que no
decorrer dos tempos, vem sendo utilizada como importante arma nas disputas pelo poder.
Pois, conforme o autor:

Tornar-se senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes
preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e
dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos e os silêncios da história
são reveladores destes mecanismos de manipulação coletiva (LE GOFF, 2003,
p. 422).
O autor explicita o quanto pode ser delicada e preocupante a questão da memória,
principalmente quando é feita de modo parcial e tendenciosa, externando a seguinte
colocação quanto à finalidade da preservação da mesma: “A memória, na qual cresce a
história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir ao presente e ao
futuro. Devemos trabalhar de forma que a memória coletiva sirva para a libertação e não para
a servidão dos homens”. 7
Segundo HUYSSEN (2000, p. 68), a memória e o esquecimento foram tratados por especialistas
como Freud e Nietzsche que enfatizaram a suspeição da memória pessoal que constantemente
se apresenta contaminada pelo esquecimento e a negação, a repressão e o trauma,
geralmente vinculada à necessidades de manutenção do poder. Afirma que não menos

6
7

HUYSSEN (2000, p. 67)
LE GOFF (2003, p. 471).
829

Anais do IV SIMP: Memória, patrimônio e tradição

instável se apresenta a memória coletiva de uma sociedade, que frequentemente resulta de
uma reconstrução e cuja formação acontece por meio de uma negociação no próprio corpo
social, que leva em conta suas crenças, valores, rituais e instituições.
CHAGAS (2009, 136) ao inferir sobre as relações existentes entre memória e poder, assevera
que memória e poder exigem-se entre si. Sendo o poder, a resistência, a memória e o
esquecimento coexistentes e interdependentes. O autor ressalta a qualidade seletiva da
memória que a torna vulnerável às intenções políticas, não necessariamente partidárias, que
permitem a eleição, reeleição, adição, exclusão e inclusão do que se quer que seja memorável.
As intenções políticas terão como vetor, por exemplo, instituições que se dedicam à
preservação e difusão do patrimônio cultural material e imaterial.
Sobre as instituições culturais citadas por Mário Chagas, Huyssen coloca que, especificamente
nas sociedades modernas, os espaços públicos de memória como o museu, o memorial e o
monumento são locais destinados a expressarem o resultado da negociação da memória de
uma sociedade. Ressalvando que a perenidade ocasionada pela pedra monumental se
encontra erigida sobre a areia movediça, acrescenta as palavras de Musil: “não há nada mais
invisível quanto os monumentos”8, pois evidencia-se, em épocas de conflitos sociais, grande
euforia em derrubar monumentos, enquanto outros são preservados sob a forma de memória
fossilizada, seja como mito ou clichê, existindo, igualmente, os que permanecem como
exemplares do esquecimento, devido ao desgaste pelo tempo, do significado e intenção que
os originaram.

A fotografia como instrumento de memória
A fotografia, objeto de estudo deste trabalho, é vista por Kossoy (2001) como uma das
inovações tecnológicas resultantes da Revolução Industrial que teve papel fundamental em
relação à possibilidade inovadora de informação e conhecimento, instrumento de apoio à
pesquisa nos diferentes campos da ciência e também como forma de expressão artística.
Para Kossoy a compreensão da natureza da imagem fotográfica, suas características próprias e
estatuto necessitam da busca de conhecimentos em diferentes disciplinas, pois somente por
meio de uma abordagem multidisciplinar torna-se possível entender a fotografia em suas
múltiplas facetas. Segundo o autor:

... buscar outras inspirações e reflexões para uma compreensão aprofundada
do papel da imagem fotográfica seja em relação ao seu objeto, seja como meio
de conhecimento. E, nesse sentido avaliar seu alcance e potencialidades
8

HUYSSEN, op. cit., p. 68 apud MUSIL, 1957, p. 480.
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enquanto instrumento de pesquisa, análise e interpretação da vida histórica,
sua importância enquanto documento histórico e social, e elemento de fixação
da memória, como objeto de arte, enfim, entre outros de seus múltiplos usos e
aplicações.9
Para o estudo da fotografia, como instrumento de preservação da memória, torna-se
necessário tecer algumas considerações referentes à sua importância como fonte para
reconstituição e esclarecimento de fatos passados.
O valor documental da imagem, não no sentido mimético, é abordado por Pesavento (2005, p.
88) que diz:

O que importa é ver como os homens se representavam, a si próprios e ao
mundo, e quais valores e conceitos que experimentavam e que queriam
passar, de maneira direta ou subliminar, com o que se atinge a dimensão
simbólica da representação.
O estudo da imagem fotográfica, segundo Kossoy, é um caminho a mais para a elucidação do
passado humano nos seus últimos cento e sessenta anos, pois a fotografia fornece um
testemunho visual e material dos fatos, sendo um fragmento congelado da realidade passada
com o acréscimo de ter sido registrada por um fotógrafo por algum motivo, num determinado
momento (local, dia e hora) e com o emprego de determinado recurso tecnológico. 10
O autor11 também alerta quanto ao papel cultural da fotografia no que se refere ao “seu
poderio de informação e desinformação, sua capacidade de emocionar e transformar, de
denunciar e manipular”. A fotografia, ao mesmo tempo em que serve como memória histórica,
preservando e documentando referências, lembranças, feitos cotidianos do homem e das
sociedades, tem se prestado para fins interesseiros e dirigidos usos ideológicos. Sendo decisivo
o papel cultural das imagens, tanto quanto o das palavras, estando as imagens relacionadas às
mentalidades, sua importância cultural e histórica reside nas intenções, usos e finalidades para
as quais foram produzidas e utilizadas.
O grande desafio lançado pela fotografia, conforme CARDOSO e MAUAD, é atingir o que o
olhar fotográfico não revelou, trabalho que envolve desvendar uma emaranhada rede de
significações, na qual a interação dialética entre homens e signos compõe a realidade.
Os autores entendem a fotografia como um elemento desse emaranhado de significações,
evidenciando, pela imagem, uma pista. Consideram que a imagem é resultado do trabalho do
homem, que se apresenta imbuído de códigos firmados por convenções sociais, estando ainda

9

KOSSOY (2007, p. 28).
KOSSOY, op.cit.
11
Idem, p. 31
10
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impregnado de caráter conotativo capaz de exprimir as maneiras de ser e agir do contexto ao
qual estão vinculadas as imagens, ou seja, imagens mensagens. Porém, a relação entre o
observador e a imagem elaborada não é algo automático, pois “existe muito mais do que os
olhos podem ver”.
Assim sendo, para atingir o que o olhar fotográfico não revelou prontamente, faz-se necessário
entender as conexões existentes entre signo e imagem, e sobretudo colocar o documento
fotográfico no panorama cultural em que foi concebido, enxergando a imagem como uma
opção carregada de uma determinada visão de mundo.12
CARDOSO e MAUAD consideram irrefutável a importância da fotografia como marca cultural
de uma época, tanto pelo passado que por ela emerge quanto pelo sentido individual que
abrangeu a escolha de produzi-la, assim como pelo sentido coletivo que envia o sujeito ao seu
tempo. Compreendendo-se a imagem fotográfica desse modo, libera-se a mesma da condição
de estar aprisionada no tempo, para transformá-la em mensagem que se processa através do
tempo, como imagem/documento ou mesmo, imagem/monumento.

Considerações finais
Desde os primórdios da humanidade, houve uma forte preocupação com a memória, no
sentido de criar mecanismos para sua preservação, seja porque nossos antepassados
desejavam resguardar seus direitos, transmitir sua história, ou mesmo perpetuar lembranças
de acontecimentos memoráveis.
Com a evolução tecnológica, os mecanismos produzidos para o registro e armazenamento da
memória humana foram se tornando cada vez mais complexos, como o surgimento da escrita
e seus diferentes suportes, o advento da imprensa, ocorrendo também a necessidade da
criação de instituições como arquivos, museus e biblioteca que dessem conta da reunião,
preservação e publicização de toda essa carga de memória produzida através dos tempos. A
invenção da fotografia proporcionou à memória possibilidades até então não vislumbradas
devido à capacidade de esse documento imagético fornecer detalhes, cenários, semblantes e
aspectos do passado. Mais recentemente, com o desenvolvimento da cibernética, têm-se na
memória eletrônica possibilidades cada vez maiores de armazenamento e difusão de dados e
imagens.
Quando se fala em memória, é igualmente recorrente a idéia de esquecimento, pois o que não
se consegue lembrar, consequentemente olvida-se. Portanto, memória e esquecimento são
paradoxos que caminham juntos, muitas vezes, providencialmente, principalmente quanto à

12

CARDOSO & MAUAD (1997, P. 574).
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consideração de que memória é poder, e que o poder da memória foi desde sempre
estrategicamente utilizado nas relações sociais humanas.
A respeito da fotografia, como instrumento eficaz para a preservação da memória, pode-se,
concluir, conforme a fala dos autores estudados, que é inegável sua contribuição para a
memória histórica, possibilitando a reconstituição de episódios do passado do homem e das
sociedades. Porém, há de se ter em conta que, para o estudo da mesma, é imprescindível sua
inserção no contexto em que foi produzida, bem como atentar-se que, assim como outros
documentos, não é neutra, carrega ideologias e intenções, que representam a vontade ou o
pensamento do fotógrafo ou de quem o contratou. Importa ainda que o pesquisador consiga
decodificar o que não foi explicitamente revelado na imagem fotográfica.
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A documentação fotográfica integrante do patrimônio cultural da UFSM1
Neiva Pavezi

Resumo
O artigo apresenta parcialmente os resultados da pesquisa que teve por objetivo a elaboração
de um catálogo seletivo de fotografias como estratégia de difusão do acervo fotográfico,
visando o resgate da memória e a preservação do patrimônio cultural documental da
universidade. A relevância do tema está na importância da arquitetura de urbanismo moderno
que caracteriza o campus da universidade, e que está registrado nas fotografias selecionadas
no período que é representativo da fase de maior expansão física do campus. Foi realizado um
estudo exploratório, analítico e descritivo, combinado com análise documental em fontes
primárias e secundárias. Os resultados obtidos serão aplicados nas atividades arquivísticas
desenvolvidas pelo Departamento de Arquivo Geral da UFSM.
Palavras-Chave: Patrimônio documental; descrição de fotografias; difusão de arquivos.

Introdução
A noção de patrimônio cultural, de acordo com o art. 216, da Constituição de 1988 (BRASIL,
1988), diz respeito aos bens materiais e imateriais, que sejam “portadores de referência à
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”.
Nesse contexto, Fonseca (1999) salienta que os arquivos, as bibliotecas e os museus passaram
a ser objeto da atenção da política de preservação patrimonial em nosso país, responsáveis
pela preservação e a divulgação do conhecimento sistematizado, bem como o acesso à
informação, base para a construção da cidadania. Sendo assim, o acervo fotográfico produzido
pela UFSM está inserido e constitui-se num conjunto documental arquivístico, patrimônio da
UFSM e de interesse para a comunidade local, regional e nacional, tendo em vista a sua
relevância e repercussão como registro de testemunho da sua atuação.
A Universidade Federal de Santa Maria é uma instituição federal de ensino superior e a
documentação fotográfica produzida é importante subsídio para pesquisas realizadas pelos
docentes e discentes desta e de outras instituições em nível nacional e internacional,
justificando a importância de ações visando à sua conservação, preservação e difusão
arquivísticas.
O Departamento de Arquivo Geral (DAG), órgão suplementar central da UFSM, está
subordinado diretamente ao Reitor, sob a supervisão administrativa da Pró-Reitoria de
1

O artigo apresenta uma parte da pesquisa realizada no Programa de Pós-Graduação Profissionalizante
em Patrimônio Cultural da UFSM, orientado pelo Prof. Dr. Daniel Flores e defendido pela autora em
22/01/2010.
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Administração. Tem por finalidade servir à administração e às necessidades de informação e
pesquisa do público em geral. A sua estrutura administrativa é formada pela Divisão de
protocolo, Divisão de apoio técnico aos arquivos setoriais, Divisão de arquivo permanente, e
Laboratório de reprografia.
São competências da Divisão de arquivo permanente:

- manter a custódia, a conservação e a preservação do acervo documental da
UFSM;
- orientar a elaboração dos instrumentos de pesquisa como inventários, guias,
catálogos e outros;
- promover estudos para a automação das atividades do arquivo e coordenar
sua implantação;
- determinar medidas preventivas para resguardar a integridade física dos
documentos;
- fornecer subsídios à Administração da UFSM, com base nos documentos
custodiados;
- executar outras atividades inerentes a sua área de competência.
(UFSM. Estrutura e competências do DAG. Disponível em:
<http://w3.ufsm.br/dag/index.php?p=2>. Acesso em: 01 abr. 2010).
A proveniência do acervo de fotografias
A documentação fotográfica existente na Divisão de arquivo permanente é produzida pela
Coordenadoria de Comunicação Social da UFSM. O Setor Fotográfico era o responsável pela
produção de fotografias e desde 1987 estava vinculado ao Gabinete do Reitor. A criação da
Coordenadoria de Comunicação Social em 1998, fez com que a atividade de produção de
fotografias fosse absorvida por esse órgão. É um órgão suplementar central e está diretamente
subordinada ao Gabinete do Reitor. O objetivo geral pretendido com a implantação da
Coordenadoria de Comunicação Social foi de reunir os serviços de rádio, televisão,
comunicação institucional e produção de notícias. A Coordenadoria de Comunicação Social
tem o propósito de estabelecer e programar uma política global de comunicação para a UFSM,
executar ações estratégicas e formular diagnósticos sobre a imagem da Instituição na
comunidade. Enfim, deve contribuir significativamente para dar uma maior divulgação às
ações educacionais e científicas da UFSM na imprensa. A Coordenadoria distribui seus
funcionários em quatro núcleos, que funcionam, atualmente, no 10° andar do Prédio da
Reitoria, no Campus: Núcleo de Agência de Notícias; Núcleo de Comunicação Institucional;
Núcleo de Rádio; e Núcleo de TV Universitária.
Uma das atividades do Núcleo de Agência de Notícias, da Coordenadoria de Comunicação
Social, é a produção de fotografias. Esses documentos são largamente utilizados na ilustração
de seus vários produtos finais, como a edição do jornal da UFSM, o fomento da Seção de
835
Anais do IV SIMP: Memória, patrimônio e tradição

Notícias da UFSM no portal UFSM na internet, a produção de notícias para outros veículos de
comunicação fora da Universidade e o atendimento aos veículos que procuram a Instituição.
Após a divulgação, as fotografias passam por um processo de avaliação e aquelas que não
foram descartadas, passam a ter um valor histórico, adquirem valor probatório e passam a ser
considerado um documento de guarda permanente. É neste momento que a documentação é
recolhida ao Arquivo Permanente da UFSM.

O arquivo fotográfico da UFSM: características gerais
O arquivo fotográfico da UFSM é formado por, aproximadamente, 70.000 imagens em
negativos flexíveis nos formatos 35mm e 6x6com, que registram: a evolução das obras da
cidade universitária e o seu interior; os prédios e instalações da UFSM no centro de Santa
Maria e em outras cidades; as várias atividades exercidas pelos reitores e vice-reitores no
exercício do cargo; as esculturas, monumentos e outras obras de arte espalhadas pelo campus;
os vários eventos promovidos pela instituição como por ex. concursos vestibulares, festival
hípico e exposições agropecuárias; as aulas inaugurais e aulas práticas de diferentes cursos
(principalmente na área de ciências da saúde e ciências rurais); os casos clínicos atendidos pelo
Hospital Universitário de Santa Maria; os processos eleitorais de reitores e as cerimônias de
posse de reitores, diretores e coordenadores; as defesas de monografias, dissertações e teses
e formaturas; além dos diversos manifestos e movimentos estudantis ocorridos na instituição.
Essas imagens, em negativos flexíveis, foram produzidas entre 1958 e 2002, sendo que o maior
volume refere-se á década de 70 e vai decaindo até encerrar definitivamente a sua produção
no ano de 2002 (Tabela 1)(Gráfico 1).
A documentação fotográfica remanescente da reprodução dos negativos, na época da
realização dos registros fotográficos, constitui-se em, aproximadamente, três mil positivos em
papel, na sua maioria com uma dimensão média de 230mm x 170mm.
As fotografias digitais, desde 2002, são gravadas em disco ótico (CD), para serem custodiadas
pelo arquivo permanente. Já existe um total de 35 CDs (até 12/04/2009). Os CDs são entregues
em mãos, pelo jornalista/fotógrafo da Coordenadoria de Comunicação Social juntamente com
uma relação do conteúdo. Essa relação é incompleta, contêm apelidos, abreviaturas e não é
suficiente para a descrição das fotografias.

Período

6x6

35mm

1958-1970

16.185

1.582

1971- 1980

18.082

22.303

6x7

6x9

16mm

110mm

Fotolitos

13

Total
17.780

45

12

3

40.445
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1981- 1990

683

18.537

1991- 2002

10

7.630

Total

34.960

50.052

1

44

19.265
7.640

1

57

45

12

3

85.130

Tabela 1: Totais por período e por formato

Gráfico 1: Volume de negativos produzido de 1958 a 2002

O arquivo fotográfico da UFSM: usos e usuários
A definição de usuário que se utilizará é apresentada por Cruz Mundet (apud BLAYA PEREZ,
2004, p.7). “Usuário vem a ser todo e qualquer indivíduo que necessita de informações para
desenvolver ou realizar as suas atividades”. O autor ainda faz uma distinção entre os usuários
reais, que já se utilizam dos serviços oferecidos, e os usuários potenciais, aqueles que ainda
serão conquistados e fazem parte do público alvo dos programas de difusão. As visitas e a
utilização dos serviços de arquivo podem ser presenciais ou à distância, no momento em que
se utilizam as facilidades da informática para navegar, buscar e acessar informações que já
estão disponíveis via internet (nas páginas que os arquivos dispõem ou por meio de mensagem
eletrônica). O grupo dos usuários reais para os arquivos pesquisados por Blaya Perez (2004, p.
64-67) pode ser constituído por estudantes (universitários e não universitários), cidadãos
comuns, acadêmicos, pesquisadores profissionais, amadores e fotógrafos2.

2

A definição de cada categoria pode ser consultada em BLAYA PEREZ, Carlos. O perfil dos usuários dos
arquivos fotográficos brasileiros: um estudo com vistas à aplicação de um programa de qualidade.
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Garcia Belsume (apud BLAYA PEREZ, 2004, p.42) explica os diferentes usos; interno e externo,
que podem ser feitos dos documentos:

O uso interno é quando o usuário é o produtor da informação. Por exemplo,
quando num Arquivo Nacional a documentação é requerida pela
Administração Pública Federal ou quando num Arquivo Municipal a requisição
é feita pela Administração Municipal.
O uso externo é quando este não corresponde ao organismo produtor da
documentação. Suponhamos que o responsável pela organização ou o
proprietário do arquivo não é o produtor da documentação. (BLAYA PEREZ,
2004, p.42).
Para quantificar e identificar os usuários do arquivo fotográfico da UFSM foi realizado a leitura
e análise dos registros de empréstimo. Essa pesquisa forneceu dados para delimitar o tema da
pesquisa (Dossiê Construção da Cidade Universitária) e também o instrumento arquivístico
mais adequado às atuais necessidades do arquivo. No levantamento estatístico realizado nos
formulários de Controle de Pesquisa do acervo fotográfico, referente ao período de abril/2004
a abril/2008 foi possível constatar que a comunidade acadêmica da própria instituição é
maioria dos usuários do acervo (Gráfico 2).

Gráfico 2: Origem do usuário no período 2004 – 2008
Fonte: (PAVEZI, 2010)

Os alunos dos cursos de Arquitetura, Comunicação Social, História e Jornalismo, somados,
correspondem a 76% dos usuários. Um fator provável é a tradição desses cursos em realizar

2004. 850f. Tese (Doutorado em Biblioteconomia e Documentación) – Universidad de Salamanca,
Espanha, 2004.
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pesquisas em fontes primárias. Outra questão que se observou nos formulários de controle de
pesquisa é o número total muito reduzido de pesquisas realizado no acervo fotográfico no
período de quatro anos. Pode-se concluir que o número de pessoas que tem conhecimento da
existência desse acervo e do seu potencial de pesquisa é muito abaixo da expectativa e, por
outro lado, as ações de difusão devem ser estimuladas.
Quanto ao público externo, é possível dizer que há um grande desconhecimento a respeito da
existência desse acervo e do seu potencial de uso. Uma pesquisa realizada por Machado (2009,
p.53) para definir estratégias de marketing para o Departamento de Arquivo Geral da UFSM,
concluiu que “poucas pessoas da comunidade conhecem o arquivo”. Esses dados são
suficientes para afirmar que é fundamental a prática de ações de difusão do acervo. Para
complementar, Machado (2009, p. 59-60) conclui, em seu plano de marketing, que

é possível perceber (...) uma carência na área de marketing. (...) Um plano de
marketing bem elaborado, implantado e controlado de maneira correta, irá
trazer inúmeros benefícios para este departamento. (...) visará mudar a idéia
de que arquivo é apenas um amontoado de papéis velhos e sem importância,
mostrando que o arquivo é um departamento rico em imagens que descrevem
vários episódios da história de Santa Maria e, consequentemente envolvendo
vários meios sociais deste município. Além disso, os usuários vão compreender
que onde se encontra o acervo é um local agradável, favorável para a pesquisa
e o trabalho científico, tirando aquela imagem que o arquivo é um local sujo e
desagradável. (MACHADO, 2009).
A escolha do instrumento arquivístico e a seleção das Fotografias
O catálogo seletivo de fotografias é adequado quando se pretende apresentar ao usuário uma
“relação seletiva de documentos onde cada peça pertencente a um ou mais fundos e no qual
cada peça integrante de uma unidade de arquivamento é descrita minuciosamente”.
(BELLOTTO, 2004, p. 212).
A observação e análise da estrutura e organização atual do arquivo fotográfico resultaram na
escolha do Dossiê Construção da Cidade Universitária. A importância desse patrimônio
arquitetônico em nível local, nacional e internacional e também das várias solicitações dessa
documentação por pesquisadores internos e externos à instituição favoreceu a opção por essa
documentação. O limite cronológico definido compreende os anos de 1960 a 1973, sendo que
nesse período foi construído o maior número de edifícios, vias de acesso e vegetação
existentes hoje na cidade universitária, consolidando a estrutura urbana básica da cidade
universitária.
Foram selecionados noventa registros fotográficos exclusivamente em suporte papel. As
imagens retratam as várias etapas da construção dos prédios que tiveram início, ampliação ou
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foram concluídas no período. Para composição deste catálogo foram utilizadas unicamente as
imagens em papel existentes no acervo fotográfico do Departamento de Arquivo Geral da
UFSM.
Foram estabelecidos os seguintes critérios:
•

Descrever apenas as fotografias que registram as obras prediais do campus e que
fazem parte do nível de descrição Dossiê Construção do Campus, e que estão em
suporte papel;

•

representar o maior número possível de prédios construídos no período, que constam
no dossiê citado;

•

selecionar fotografias dos prédios em construção na época, que sejam representativas
de cada etapa da obra e;

•

selecionar fotografias com melhor qualidade técnica de imagem, ou seja, nítidas, com
bom contraste, com meios tons de cinza.

O instrumento de descrição arquivístico para fotografias
A produção do catálogo é conseqüência natural da definição de um instrumento de descrição.
O instrumento de descrição utilizado foi produto de um estudo que visou contemplar os
requisitos da Norma brasileira para descrição arquivística3 e as peculiaridades de um
documento fotográfico do modelo Sepiades4. Esse estudo culminou com a definição de um
instrumento de descrição proposto a partir de um novo conjunto de metadados estabelecido
para a descrição arquivística de fotografias, a partir dos resultados obtidos em etapas
anteriores.
Esse estudo pretendeu estabelecer equivalências e fornecer subsídios para concluir a respeito
dos elementos indispensáveis para a descrição de arquivos fotográficos. A partir da Nobrade
que dá orientações gerais para a descrição de documentos de arquivo e padroniza a descrição
em todas as entidades custodiadoras de arquivos no país, foi elaborado um modelo de
descrição que contemplasse a descrição dos níveis de classificação já adotados na instituição.
Para complementar a identificação dos elementos específicos de descrição da documentação
fotográfica, incluiu-se, aos elementos da NOBRADE, alguns elementos do modelo Sepiades. A
estrutura Sepiades para o nível Single item traz o conjunto de elementos para dados

3

CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS - CONARQ. NOBRADE: Norma Brasileira de Descrição Arquivística.
Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2006. Disponível em:
<http://www.portalan.arquivonacional.gov.br/Media/Nobrade.pdf>. Acesso em: 14 jul. 2008.
4
KLIJN, Edwin. (Ed.). SEPIADES: recommendations for cataloguing photographic collections. Amsterdam:
European
Commission
on
Preservation
and
Access,
2003.
Disponível
em:
<http://www.knaw.nl/ecpa/sepia/workinggroups/wp5/sepiadestool/>. Acesso em: 10 jan. 2008.
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administrativos, dados de proveniência e dados do item. A estrutura Nobrade prevê, para cada
nível, as áreas de identificação, de contextualização, de conteúdo e estrutura, de condição de
acesso e uso, de fontes relacionadas, de notas, de controle da descrição e de pontos de acesso
e indexação de assuntos. A partir da proposta de elementos descritivos no nível Single item do
modelo Sepiades e do conjunto de elementos da Nobrade os elementos descritivos foram
sistematizados em quatro conjuntos nomeados como dados administrativos, dados de
proveniência, dados técnicos do suporte e dados da imagem:

- Dados Administrativos: Código de referência, tipo do código, código(s)
relacionado(s), unidades de descrição relacionadas, datas limite, dimensão,
local de arquivamento, guia de recolhimento, data recolhimento, difusão (tipo
e referência), autor da descrição e data da descrição.
- Dados de Proveniência: Fundo, grupo, série, subsérie, dossiê, item
documental, nota explicativa.
- Dados Técnicos do Suporte: Fotógrafo, denominação, tradição documental,
data do suporte, material, formato, técnica, dimensão do suporte, nitidez,
cromia, polaridade, inscrições, conservação.
- Dados da Imagem: Título, tipo do título, data, local, nome(s) personagem(ns),
dimensão expressiva, termos relacionados, conteúdo. (PAVEZI, 2010).
A digitalização das imagens em papel
A digitalização das fotos teve por objetivo ilustrar a descrição realizada servindo de mais um
elemento de referência ao pesquisador no momento de selecionar o documento que interessa
à sua pesquisa.
As imagens em papel, na maioria medindo em média 230mm x 170mm, foram digitalizadas
com o auxílio de um scanner, modelo de câmera HP Scanjet 5590, entre os dias 23/03/2009 e
7/07/2009. A resolução foi definida em 300 dpi, pois foram considerados dois critérios
principais: o objetivo da digitalização apenas para referenciar a descrição e fornecer uma
imagem capaz de satisfazer à pesquisa, e a disponibilidade de memória no equipamento que
foi utilizado. As imagens digitais foram salvas em formato de imagem extensão.jpg.

A Atividade de descrição e a análise documentária da imagem
No momento de realizar a descrição da fotografia surgiram as dificuldades em relação à
escassez ou ausência de informações. Procedeu-se à descrição dos dados a partir das
informações contidas no verso das fotografias e na identificação existente nas pastas, base de
dados, relatórios da época e publicações referentes à história da instituição. Constatou-se
algumas divergências em relação à datas e locais. Nestes casos se deu preferência pela
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indicação do verso da foto. Em relação à distribuição das fotos nas pastas constatou-se
equívocos evidentes no momento de distribuir a foto na pasta correspondente. Procedeu-se à
correção do arquivamento nesses casos.
A Pró-reitoria de Infra-estrutura (PROINFRA), ao permitir o acesso à documentação sob sua
custódia, forneceu subsídios bastante relevantes para identificar prédios e aspectos referentes
à sua estrutura e construção predial.
A análise documentária constituiu-se em uma etapa que envolveu uma pesquisa que
considerou a proposta de dimensão expressiva da imagem proposta por Manini (2002).
Definiu-se, a priori, uma lista possível de termos que correspondessem à leitura das imagens
existentes no dossiê construção da cidade universitária. Essa relação de termos subsidiou a
descrição do elemento “Sobre” no formulário de descrição. Bellotto (2004, p.212), ainda
enfatiza que o índice é indispensável no catálogo ”só ele pode realmente abrir para o usuário
todas as portas informacionais do documento”. Nesse sentido a análise documentária capta os
conceitos para se chegar aos descritores, ou seja, as palavras-chave que irão compor os índices
exigem certo conhecimento de lingüística e teoria das linguagens artificiais, e Bellotto (2004)
sugere recorrer à assessoria de bibliotecários documentalistas para proceder à indexação. O
controle de vocabulário foi imprescindível para padronizar a entrada dos termos a fim de que
não se utilizasse duas ou mais formas variadas para a mesma descrição.

O projeto gráfico editorial
O projeto gráfico editorial foi realizado por um bolsista aluno do curso de Desenho Industrial,
através do projeto de pesquisa “Projeto gráfico-editorial para catálogo seletivo de fotografias
da UFSM”, registrado no Gabinete de Projetos da UFSM sob número 25.416. O referido projeto
tem por objetivo projetar o catálogo atendendo aos requisitos funcionais, estéticos e
ergonômicos do produto final, adequando-o às necessidades dos usuários e potencializando a
comunicação. A linguagem visual deve ser coerente com a publicação, considerando o seu
público-alvo.
De acordo com Bellotto (2004, p.204), a estrutura editorial do catálogo5 começa com uma
introdução na qual é exposto o porquê do tratamento unitário. É preciso ressaltar a
importância do tema referenciado para a pesquisa; expor as técnicas empregadas na
elaboração dos verbetes; mencionar algum tratamento diferenciado que tenha sido aplicado;
um prefácio ou apresentação dos autores pode anteceder a introdução.
5

Heloísa Bellotto apresenta o modelo de catálogo para documentos textuais que pode ser utilizado na
produção de instrumentos nas várias instituições arquivísticas. A autora não faz referência aos
documentos fotográficos especificamente.
842
Anais do IV SIMP: Memória, patrimônio e tradição

Considerações finais
O problema que se pretendeu responder na realização dessa pesquisa é dar maior visibilidade
ao arquivo ampliando a difusão e utilização desse rico acervo fotográfico integrante do
patrimônio cultural da UFSM e ao mesmo tempo preservar a memória da instituição. Ao
verificar os fatores envolvidos na elaboração de um instrumento de pesquisa para servir à
difusão do patrimônio fotográfico da UFSM, e que contemplasse as particularidades dessa
documentação e também as normas, modelos, requisitos e legislação para a gestão
arquivística foi possível obter respostas satisfatórias. O problema apresentou aspectos que
precisavam ser conhecidos e compreendidos para que fosse possível responde-lo de forma
abrangente e completa. As respostas encontradas tornaram possível alcançar o objetivo geral
da pesquisa: a concretização de uma ação de difusão do Arquivo Geral da UFSM, mais
especificamente do arquivo fotográfico, visando ao resgate da memória institucional e à
preservação do patrimônio cultural documental da universidade, por meio da produção de um
catálogo seletivo.
Os objetivos específicos decorrentes foram parcialmente atingidos sendo importante destacar
que: analise e verificação da aplicação do software de descrição de fotografias Sepiades em
concordância com a norma brasileira de descrição arquivística – Nobrade mostrou que o
modelo Sepiades pode atender às exigências arquivísticas, porém com ressalvas importantes
que impedem o seu uso na Universidade federal de Santa Maria: Não foi possível encontrar
uma versão em língua portuguesa e as tentativas de personalização provocaram um mau
funcionamento na operacionalização desse software; a proposição de um novo conjunto de
metadados para a descrição de arquivos fotográficos foi conseqüência do estudo comparativo
realizado entre a Norma Brasileira de Descrição Arquivística e o Modelo para Descrição de
coleções fotográficas Sepiades. Essa proposta deverá ser aplicada e avaliada para ser
melhorada e poderá servir de modelo para o desenvolvimento de um software institucional
para a descrição do arquivo fotográfico tradicional e digital.
Considerando que as necessidades do usuário desse tipo de acervo são similares em relação ao
contexto em que a imagem está inserida e que há várias interpretações possíveis para uma
mesma imagem, o desafio da descrição continua presente. Não se esgotam os esforços em
direção à padronização visando o intercâmbio institucional dessas informações e documentos.
Difundir o acervo fotográfico será sempre um desafio para qualquer instituição e disponibilizar
a sua documentação fotográfica para um contingente cada vez maior e mais exigente de
usuários requer esforços constantes. O pessoal envolvido nessa atividade deve ser capacitado
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e treinado nas novas tecnologias; e recursos orçamentários são necessários para sustentar e
qualificar a oferta desse serviço para os mais diversos perfis de usuários.
Para concluir, se reforça que a produção documental de uma instituição, deve ser entendida
sempre no seu sentido integral, porque, a princípio, todo documento, qualquer que seja o
suporte em que foi produzido durante o exercício da função pública é arquivístico, e, como tal,
se encontra protegido pelas leis de arquivo e patrimônio em âmbito nacional e internacional. A
proteção do patrimônio cultural documental, mais especificamente os arquivos, requer mais
atenção devido ao novo paradigma que se coloca: a produção documental em meio eletrônico.
As iniciativas internacionais e nacionais visando a proteção e preservação do patrimônio
documental arquivístico produzido e arquivado em meio eletrônico estão aos poucos se
inserindo no cotidiano dos arquivos, mas muito trabalho ainda há pela frente. A
conscientização e o treinamento de gestores, produtores, arquivistas e demais profissionais da
informação, além dos usuários, é apenas o primeiro passo a ser dado. No caso da
Universidade, que desde 2002 produz apenas fotografias digitais, é urgente a necessidade da
aplicação de um tratamento sério e responsável à essa documentação. Deve se considerar
ainda que na perspectiva da história, os historiadores do futuro terão outra noção da
importância dos arquivos informáticos que tenham sido perdidos ou destruídos hoje. O
descarte indiscriminado da documentação arquivística em meio informático ou o descaso em
relação à sua conservação e preservação poderão privar os futuros historiadores da matériaprima indispensável à reconstituição de uma era que foi denominada era da informação.
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Tradição e patrimônio nas fotografias da Oktoberfest da SOGIPA
Luzia Costa Rodeghiero

Resumo
O texto aborda o início do trabalho dirigido ao estudo e à sistematização do acervo fotográfico
do Memorial da Sociedade de Ginástica Porto Alegre, 1867 – SOGIPA, a partir dos critérios da
conservação preventiva, e discorre sobre o teor de tradição e patrimônio representados nas
imagens da Oktoberfest, que é promovida pela instituição, desde 1911, sendo a pioneira no
Brasil. Destaca-se um conjunto de fotografias, datadas entre as décadas de 1910 e 20, com o
propósito de resgatar e difundir suas características de depositárias da memória social e
cultural, legada pelos imigrantes alemães vinculados à SOGIPA, desde o século XIX. As imagens
mostram-nos o culto potencial ao “ser alemão” na pátria adotada, firmada na Porto Alegre das
primeiras décadas do século passado. Busca-se fomentar a reflexão sobre a cultura visual
calcada nas imagens de um acervo que oferece muitas possibilidades de pesquisa em torno da
imigração e do associativismo alemão.
Palavras-chaves: Fotografia e patrimônio cultural, Oktoberfest, Memorial SOGIPA.

Introdução
Há que se apresentar e contextualizar a Sociedade de Ginástica Porto Alegre, 1867 – SOGIPA,
por mais conhecida e importante que seja para a história cultural, esportiva e social da cidade
de Porto Alegre, da Região Metropolitana do Estado, do sul e de nosso próprio país, com toda
essa sua diversidade característica, num amplo território. No nome da SOGIPA, está indicado o
ano de sua fundação, que foi oficializada no dia 10 de agosto, há 143 anos, por um grupo de 25
imigrantes alemães, com a denominação de Deutscher Turnverein (Sociedade Alemã de
Ginástica).
O objetivo primordial de criar uma sociedade era o de congregar o povo alemão na sua nova
pátria, já observada, na segunda metade do século XIX, com menos estranhamento do que à
época de 1824, quando os primeiros imigrantes chegaram à região e sofreram um maior
impacto diante de uma cultura tão diversa. Uma sociedade de ginástica visava educar o corpo
e disciplinar o indivíduo alemão ou teuto-brasileiro, em harmonia com as atividades de perfil
cultural, como a prática do canto, da leitura e do teatro.
As primeiras reuniões do Deutscher Turnverein ocorreram em imóveis locados no centro da
Capital, até o ano de 1895, — período em que a sociedade já possuía outra denominação: o
Turnerbund, traduzido como Aliança de Ginástica — quando foi lançada a pedra fundamental
da primeira sede própria, que teve parte inaugurada já no ano seguinte, na Rua São Raphael
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(atual Avenida Alberto Bins). Devido ao crescente número de atividades oferecidas aos
associados e a necessidade de oportunizar outras, que exigiam amplo espaço para serem
praticadas, a sede central acabou tornando-se reduzida.
Em 1910, foi adquirida uma área adequada, com cerca de 10 hectares, e de característica rural,
no arrabalde São João, situada na zona norte da cidade e favorecida por sua proximidade ao
terminal de bondes. Logo, a nova área poderia comportar campos de jogos de punhobol,
futebol e outros esportes, além de tornar-se um agradável parque para o lazer e convívio dos
sócios.
As modalidades esportivas espandiram-se. As culturais e sociais foram incrementadas, sendo
que, o pioneirismo em muitas delas é factual na história tão longeva da SOGIPA, que passou a
ser assim nomeada, em 1942, momento esse em que a língua portuguesa começou a substituir
a alemã, então utilizada, desde o século XIX em toda a comunicação da Sociedade. A sede
central foi utilizada até a década de 1980, quando todas as atividades do clube foram
transferidas para a Sede do Parque São João. E nessa trajetória, figuram muitas conquistas no
esporte mundial, com a presença de atletas de alto desempenho, formados pela instituição;
bem como, há ênfase para a sociabilidade e a gama de ações culturais empreendidas.
Com essa presença, a SOGIPA tornou-se uns dos mais importantes clubes do país, também
com reconhecimento internacional, além de ser um modelo em termos de estrutura física que
dispõe para contemplar a multiplicidade de sua atuação. Como um exemplo disso, hoje, a
Faculdade SOGIPA de Educação Física já é uma realidade que procura oferecer uma formação
contemporânea, na qual se observa similaridades com o ideário da ginástica alemã, daquele
século XIX, que fundamentou, não somente o Deustcher Turnverein, mas as demais sociedades
de ginástica fundadas na região, a partir do ensino por parte de professores altamente
qualificados, a princípio, nativos da Alemanha, e imbuídos de todo um espírito alinhado aos
preceitos originais de uma prática considerada o grande marco referencial, em se tratando de
atividades físicas.
Em meio a tantos aspectos deste percurso da SOGIPA, e aqui mencionados, sucintamente,
para oferecer ao leitor um breve panorama de seu contexto, busca-se resgatar algumas
imagens fotográficas pertencentes ao acervo de seu Memorial1, que retratam um tema muito

1

O Memorial SOGIPA foi inaugurado em 02 de dezembro de 1992, por iniciativa da Diretoria e de alguns
associados, e está vinculado à Pasta Cívico-Cultural do clube. Seu diversificado acervo compõe-se de
documentos textuais e iconográficos; de objetos, como troféus e equipamentos fotográficos e
cinematográficos; têxteis, mídia digital e fitas de áudio e vídeo. Entre 1996 e 2001, o setor recebeu uma
primeira organização, mais voltada às fontes escritas, a fim de fundamentar a produção historiográfica
sobre a SOGIPA, um trabalho de grande mérito que, à época, estava sob a responsabilidade da
historiadora Haike Roselane Kleber da Silva. Naquele período, foram publicadas as obras: SOGIPA: uma
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nobre para a trajetória da instituição: a sua Oktoberfest. Os critérios para escolha da análise
das fotografias que representam a festa e cenas que a antecederam, estão: na antiguidade
dessas imagens, que foram geradas nas duas primeiras décadas do século XX; na quantia
reduzida de exemplares do período encontrados até o presente, ao menos sob a guarda do
referido acervo, e na escassa produção teórica sobre essa iconografia, já que a atenção ao
potencial de todo o conjunto fotográfico é algo relativamente recente2, e integra as ações de
um amplo projeto cultural3, que objetiva o tratamento adequado das fontes documentais, com
base nas normas técnicas internacionais de conservação.
O projeto destaca as ações sobre o acervo fotográfico (ainda sem uma sistematização), que se
constitui de negativos flexíveis, diapositivos em vidro e flexíveis, ampliações em diversos
formatos e processos fotográficos em preto e branco, colorizadas e também coloridas,
abrangendo o período aproximado de 1880 a meados dos anos 2000, quando o registro visual
de eventos da SOGIPA passou a ser realizado somente por meio da imagem digital. Enquanto o
Memorial ainda não possui o seu banco de dados, o arquivamento das imagens
contemporâneas está sob o encargo da Assessoria de Imprensa do clube.
A ênfase ao estudo e à sistematização do acervo fotográfico do Memorial é dada em razão de
que, diferentemente da organização que suas fontes escritas receberam durante o trabalho
anterior, ao conjunto de imagens não foi conferido o mesmo tratamento, por limitação de
tempo e recursos financeiros; por pessoal insuficiente; pela urgência em priorizar as fontes
escritas, em virtude da dedicação à produção das publicações e, também, porque não havia
um profissional com a necessária qualificação para operar um trabalho focado na conservação
preventiva do acervo como um todo, considerando sua heterogeneidade.
trajetória de 130 anos (publicação comemorativa). Porto Alegre: Gráfica Editora Palloti, Editores
Associados Ltda., 1997; e, também, Oktoberfest 90 anos. Porto Alegre: Sociedade de Ginástica Porto
Alegre, 2001.
2
O primeiro texto voltado à importância da sistematização do acervo fotográfico do Memorial é de
nossa autoria: RODEGHIERO, Luzia C. Preservação e visibilidade para o acervo fotográfico do Memorial
da Sociedade de Ginástica Porto Alegre – SOGIPA. In: Segundas Jornadas sobre Fotografía: La fotografía
y sus usos sociales. Montevideo: Centro Municipal de Fotografía/Intendencia Municipal de Montevideo,
2007. p. 27-39.
Também colaboramos com o importante projeto de organização e difusão do acervo fotográfico do
Museu da Comunicação Social Hipólito José da Costa, que possui alguns negativos de imagens obtidas
na Sede Social da SOGIPA, na década de 1950; uma delas está publicada no livro Memória Visual de
Porto Alegre 1880-1960: acesso às imagens do Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa /
organizado por Denise Stumvoll e Naida Meneses. Porto Alegre: Pallotti, 2007.
3
O projeto Preservação e Difusão do Acervo Histórico-cultural da SOGIPA está em captação de recursos,
com o financiamento da Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, e sob nossa
coordenação. Seu objetivo geral é recuperar, preservar, divulgar e disponibilizar ao acesso público o
acervo do Memorial SOGIPA, aplicando procedimentos corretos de conservação e guarda e de
otimização da pesquisa, difundindo-a amplamente. Desta forma, pretende-se garantir a salvaguarda do
acervo e possibilitar a agilidade na pesquisa, a ser realizada em meio digital, evitando-se, assim, o
manuseio direto dos originais.
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Assim, tiveram início o olhar e o pensar a respeito das fotografias do Memorial SOGIPA — não
somente pela gama de suas possibilidades e pelo interesse dessa autora, por sua experiência
em projetos sobre a cultura visual4 — mas muito pela necessidade de atender a uma demanda
de pesquisa por parte da comunidade em geral. A partir dessa escuta, da constatação da
relevância que a fotografia cada vez mais vem adquirindo para a pesquisa, nas mais diversas
áreas de estudo, procura-se trabalhar na gestão do acervo para bem dispor tais fontes ao
acesso do pesquisador que, quando se dirige ao Memorial, deseja, predominantemente, obter
reproduções de fotografias sobre o assunto de seu interesse.

E fez-se a primeira Oktoberfest em solo brasileiro...
Naquele campo do Parque São João, em 1910, foi erguida a primeira casa, denominada
Luitpold-Alm (Figura 1), que veio a ser a nova sede das reuniões do grupo Die Haberer5 (Os
Bávaros), então uma sociedade independente, fundada em 1903, pelo imigrante da Baviera,
Ferdinand Schlatter e por outros nove membros6, cujos encontros ocorriam na própria casa do
fundador. O grupo visava cultuar as tradições folclóricas de sua pátria de origem, em especial
através do canto popular e da arte teatral. Em Porto Alegre, era considerável o número de
teutos vindos da Baviera e, com isso, havia o crescimento do grupo à medida que a ele
agregavam-se outros patrícios. Em decorrência da amizade entre Schlatter (também sócio do
Turnerbund) e Jacob Aloys Friederichs, presidente da sociedade7, foi concedido o espaço no
Parque São João para a sede do grupo.

4

Entre 1995 e 2002, durante a graduação (como bolsista do Grupo PET/Artes Visuais - CAPES) e a pósgraduação e, também, logo após a conclusão dessa, participei do desenvolvimento de vários projetos de
pesquisa e extensão, no então denominado Instituto de Letras e Artes (atual Instituto de Artes e Design)
da Universidade Federal de Pelotas, com a orientação dos professores doutores Francisca Ferreira
Michelon e Gilberto Sarkis Yunes.
5
“A denominação Haberer origina-se da palavra Haberfeldtreiben, que, desmembrando-a, significa
‘mandar para o campo de aveia’, numa referência ao ‘fazer justiça com as próprias mãos’(...) “uma
expressão popular usada para dizer ‘repreensão’ que é típica do Tirol e da Baviera” / “um castigo ou
penalização que era executada por homens do povo contra a ofensa moral nas comunidades”/ “(...)
Quando o faltoso era mulher, geralmente a condenavam a atravessar descalça um campo de aveia
recém ceifada, para ferir e sangrar os pés nos talos duros”. In: SILVA, Haike R. K. da. Oktoberfest 90
anos. Porto Alegre: Sociedade de Ginástica Porto Alegre, 1867, 2001. p. 17-19./ “O Haberfeldtreiben
nunca foi realizado por este grupo, exceto de forma teatralizada...”. Segundo depoimento de Valentim
Braun, à época integrante do Departamento de Bávaros da SOGIPA: “O nome Haberer não tem nada a
ver com os nossos campos de cereais, tão somente porque esta designação estava enraizada no povo, e
soava bem ao lembrar a velha pátria com as suas montanhas. Só por isso foi escolhido este nome”. p.
21.
6
Idem, op. cit. p. 20.
7
Jacob Aloys Friederichs presidiu o clube por quase trinta anos (1893-1897; 1901-1914; 1917-1929),
com gestões empreendedoras e de ações ousadas, como a aquisição do terreno do Parque São João, por
meio de um elevado empréstimo. Por toda sua dedicação, durante tantos anos, Friederichs é o patrono
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Figura 1: Festa da Cumeeira da Casa dos Bávaros, Parque São João, 27/11/1910. Fotógrafo: Otto
Schoenwald.

As Figuras 1, 2 e 3, registram aspectos da célebre Festa da Cumeeira8, daquele dia de
novembro de 1910, marcante enquanto conquista para Os Bávaros, que passavam a ter uma
sede no Parque. As imagens retêm o teor da tradição inerente aos imigrantes e chegam até
nossa época revestidas do valor patrimonial que a elas se atribui, passado quase um século,
desde o momento de sua produção. No dizer de KOSSOY (2007), “o fragmento fotográfico
adquire significado quando se percebem as múltiplas teias que o enlaçam ao contexto
histórico e à vida social em que se insere e, ao mesmo tempo, documenta” 9. Essas fotografias,
e as seguintes inseridas no texto, constituem a memória grafada pela visualidade de
momentos carregados de simbolismo para os teutos, então ávidos pela afirmação de sua
identidade no sul do Brasil.

da SOGIPA. Sua biografia pode ser conhecida pela excelente publicação: SILVA, Haike R. K. da. Entre o
amor ao Brasil e ao modo de ser alemão. São Leopoldo: Oikos, 2006.
8
Até hoje, o Departamento de Bávaros da SOGIPA comemora a data em que a construção atingiu o topo
da cobertura, numa intenção dos descendentes de perpetuar a cultura germânica que originou o clube.
Neste ano, completa-se o Centenário da festa, que será marcado por uma série de comemorações
segundo o planejamento da Diretoria do Clube.
9
KOSSOY, Boris. Os tempos da fotografia: o efêmero e o perpétuo. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2007. p.
52.
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Figura 2: Grupo de Bávaros na Festa da Cumeeira da Casa Luitpold-Alm, 27/11/1910. Fotógrafo: Otto
Schoenwald.

Os Bávaros e outras sociedades de alemães estabelecidas em Porto Alegre e no interior
traziam como característica comum a vocação para comemorar vários acontecimentos
vinculados à sua trajetória, como: o dia do imigrante; a ginástica, que culminava com uma
grande festa; a religiosidade, entre outros motivos. Assim, o grupo bávaro atuante no
Turnerbund, que se consolidava como o mais importante clube alemão na cidade, ainda
possuía mais uma razão para festejar: a sua presença e progresso firmados no sul do Brasil,
numa região em pleno crescimento, que em muito era devido ao potencial trabalho dos
imigrantes. Também em torno desse fato, um novo evento começava a ser planejado: a
realização de uma Oktoberfest.
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Figura 3: Casal de [imigrantes] na Festa da Cumeeira, 27/11/1910. Fotógrafo: [Otto Schoenwald].

Pontuemos, então, a origem da festa alemã. A Oktoberfest de Munique surgiu em 1810,
estimulada pelas festividades por ocasião “do casamento do príncipe Ludwig da Baviera com a
princesa Therese Charlotte Louise von Sachsen Hildburghausen”

10

. Um outro motivo para

promover a festa era o de enaltecer o sentimento nacional do Estado bávaro, que era
independente, como os demais, até a unificação alemã, concretizada somente em 1871. À
época da introdução da festa, e nos anos seguintes de seu crescente sucesso, a Baviera era
governada pela dinastia de Wittelsbach que, estrategicamente, era fortalecida por integrar-se
ao povo, na sua maioria, produtores rurais.
A cada ano, a festa bávara desenvolvia-se e era visitada por maior público. Ocorriam
competições das sociedades de tiro, corridas de cavalos, apresentações teatrais, desfiles,
exposições agropecuárias e premiações às melhores raças de animais. Ao final da década de
1810, surgem divertimentos voltados às crianças, “como o carrossel de cavalos e balanços” 11.
Em 1823, foi introduzida a dança; e a venda da cerveja inicia apenas em 1851.
Se a Oktoberfest de Munique é famosa no mundo inteiro, como característica daquela região,
no Brasil, a festa de outubro foi idealizada nas reuniões do Grupo Die Haberer e realizada, pela
primeira vez, em plena Porto Alegre de 1911, no Spielplatz (Campo de Jogos) do Turnerbund. E

10
11

Idem (2001), p. 9.
Idem, p. 12.
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essa sede, de bela paisagem natural (que posteriormente recebeu o plantio de mais árvores e
ajardinamento) já nasceu para ser um espaço de convivência dos imigrantes e teutobrasileiros, que muito prestigiaram a primeira festa promovida e as demais subsequentes.
A primeira Oktoberfest do Brasil ocorreu num domingo, dia 8 de outubro, e ofereceu uma
grande programação, muito similar à da festa de Munique, como barracas de produtos
diversos, exposições, competições e curiosidades que atraíram um público de 2 mil pessoas12.
A Figura 4 reproduz uma fotografia do Parque São João, tomada durante a festa. A data de
1911 está escrita no papel, abaixo da área da imagem, porém, ainda não é possível afirmarmos
com absoluta certeza se, de fato, trata-se de um registro da primeira edição da festa. Das
Figuras 1 a 4, a autoria é de Otto Karl Schoenwald, fotógrafo alemão de Lübek, que chegou a
São Leopoldo em 1887, e manteve atelier, em Porto Alegre, entre 1888 e 192013.

Figura 4: Paisagem do Parque São João, registra a Oktoberfest de 1911, segundo inscrição existente
abaixo da imagem. Fotógrafo: Otto Schoenwald.

Outro amplo panorama da festa aparece na Figura 5, na qual se observa, como na imagem
anterior, a inserção do evento em meio à paisagem rural de Porto Alegre, que era uma área de
chácaras no arrabalde São João, de campo aberto até o horizonte, na década de 1910. Tem-se
a “perpetuação da memória (...) o espaço recortado, fragmentado, o tempo paralisado; uma
fatia de vida (re)tirada de seu constante fluir e cristalizada em forma de imagem”

14

. O

patrimônio visual preservado nessas fotografias, que não receberam o devido cuidado em
todos esses anos (observam-se partes faltantes nos suportes, além de deterioração da
emulsão fotográfica), tendo sido muito manuseadas e submetidas a condições ambientais
desfavoráveis a sua conservação, abrange as festividades promovidas pelos imigrantes, numa
Capital em expansão urbana, mas ainda cercada de áreas intocadas, no início do século XX.
12

Idem, p. 63.
KOSSOY, Boris. Dicionário histórico-fotográfico brasileiro: fotógrafos e ofício da fotografia no Brasil
(1833-1910). São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2002. p. 289.
14
KOSSOY, (2007). p. 131.
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Um numeroso público prestigiou a Oktoberfest desde a primeira edição, como se verifica nas
Figuras 5, 6 e 7. Famílias inteiras frequentavam o mais importante evento anual promovido
pelo Turnerbund, transitando entre as tendas e construções em madeira dispostas no Parque.
A festa crescia a cada ano e novas opções de entretenimento eram pensadas para atender às
crianças, como o carrossel (Figura 8), numa clara referência ao que também fazia parte da
Oktoberfest de Munique, desde o século XIX. Destaca-se que, a partir da Figura 5, são
desconhecidos os autores das fotografias, e as datas, quando indicadas, estão inscritas no
verso dos originais.

Figura 5: Panorama da Oktoberfest, no Parque São João, década de 1910.

Figura 6: O elegante público presente na Oktoberfest. Década de 1910.
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Figura 7: As várias faixas etárias do numeroso público. Década de 1910.

Figura 8: O carrossel para divertimento das crianças na Oktoberfest. Década de 1920.

É interessante salientar, na Figura 9, diante do beiral da Casa Bávara, o painel pintado que
representa uma paisagem dos Alpes. Muito provavelmente foi confeccionado por Ferdinand
Schlatter, que era artífice e estudou pintura em afresco na Itália, tendo realizado vários
trabalhos de pintura mural em edificações posteriormente construídas no Parque São João, e
em prédios públicos de Porto Alegre e do interior do Estado. Através dessas fotografias da
Oktoberfest, temos mais uma referência sobre o desejo dos bávaros de transpor a paisagem
natural da pátria de origem para a Porto Alegre onde se inseriam.
Ao menos, uma imagem enquadrada estava posta. Uma imagem que, ao ser visualizada,
lembrasse o relevo da Alemanha em meio ao Pampa gaúcho, ainda que fizesse parte de uma
cenografia montada na festa de outubro. Numa referência à FERREIRA (2008), “(...) esses
vestígios materiais carregam em si conteúdos de tempo e espacialidade, esse tempo e espaço
não é apenas aquele do passado, reminiscências de algo que evocam por não mais existir” 15.
Portanto, é clara a intenção de permanência de uma representação do espaço europeu que,

15

FERREIRA, Maria Letícia M. Objetos, lugares de memória. In: Fotografia e memória / organizadoras
Francisca Ferreira Michelon, Francine Silveira Tavares. Pelotas: Editora e Gráfica Universitária da UFPel,
2008. p. 26.
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então, já era um local distante e, para muitos imigrantes, a terra onde jamais retornariam a
residir ou que viria a ser revisitada.

Figura 9: A decoração da Casa dos Bávaros: atenção para o painel com imagem dos Alpes. À esquerda,
vê-se a cobertura anexa, que foi projetada pelo arquiteto Theo Wiederspahn, para a estátua de São
Miguel. Década de [1910].

Ainda na Figura 9, à esquerda, aparece a cobertura contígua à Casa Bávara sobre a estátua de
São Miguel, que é retratada mais proximamente, na Figura 10, e cujo talhe foi, evidentemente,
inspirado na imagem do colono alemão. A escultura em madeira era mais uma atração na
Oktoberfest. De acordo com depoimentos, “pagava-se um tostão para que fosse nele pregado
um preguinho” 16. No original fotográfico em papel, percebe-se que o santo é cravejado de
pregos. Os Bávaros fundaram a Ordem de São Miguel17, em 1915, com o objetivo de
“perpetuar a germanidade (...) e preservar para todo o sempre em sua crônica social e para a
eterna vergonha dos ex-companheiros de aliança, a traição da Itália à Tríplice Aliança” 18, na
Primeira Guerra Mundial. A intenção ao oferecer a escultura de um santo para que o público
pagasse para pregar estava na arrecadação de fundos que foram doados à Cruz Vermelha.
Sabe-se que a Ordem de São Miguel foi extinta em algum momento da trajetória dos Bávaros,
entretanto, é desconhecida a época exata desse fato, já que não há registros escritos e nem a
lembrança por parte de membros mais antigos do Departamento de Bávaros da SOGIPA.

16

SILVA, H.R.K. da. Oktoberfest 90 Anos. p. 32.
O documento de Fundação da Ordem de São Miguel dos Haberer de Porto Alegre (Gründung des
Ordens des Haberer des “Deutschen Michel” in Porto Alegre) data de 12 de junho de 1915.
18
SILVA, idem, p. 32.
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Figura 10: Estátua de São Miguel sob cobertura anexa contígua à Casa dos Bávaros. Década de [1910].

Tanto a Figura 10 como a 11, mostram-nos planos mais fechados da Oktoberfest da SOGIPA, o
que é incomum no conjunto de imagens do acervo desse período que aqui analisamos, no qual
predominam aspectos mais gerais da festa. Na Figura 11, por ventura de uma tomada com
forte contraste, vê-se na cena fotográfica um palhaço que animava a festa, em destaque sob o
beiral da fachada frontal da Casa Bávara, que era voltada para oeste. É incerto o tempo em
que houve tal figura como uma atração do evento. Na bela imagem, captada num entardecer,
sob luz oblíqua, restou-nos o instante de representação daquele público em torno da figura e,
também, do momento de repouso para alguns (à direita), ao final de mais um dia de intensa
programação festiva.
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Figura 11: Ao cair da tarde, um palhaço animava a festa, sob o beiral da frente da Casa dos Bávaros.
Década de 1920.

Nossa abordagem desde as fotografias que registram a Festa da Cumeeira da Casa dos
Bávaros, em torno da qual foram exercidas as primeiras atividades no Parque São João e,
posteriormente, até as que documentam as cenas da Oktoberfest, nas duas primeiras décadas
do século XX, dá-se no sentido de pautarmos uma linha temporal de produção dessas imagens;
em traçarmos um percurso de ações circunscritas ao espaço daquela área, marcada como um
território pertencente apenas a uma etnia, no princípio.
Essas fotografias que transmitem ao nosso conhecimento, em nosso efêmero tempo presente,
a aparência da paisagem da época, da tradição festiva introduzida no país pelos imigrantes
bávaros estabelecidos em Porto Alegre e, sem estendermos aqui outras tantas interpretações
possíveis suscitadas pela imagem fotográfica, constituem-se como “sociotransmissores”

19

,

segundo defende CAUDAU (2010), como “indispensáveis no compartilhamento memorial”. O
autor insere nesse campo os objetos, materiais ou imateriais, capazes de guarnecer as
lembranças, de estabelecer conexões entre as pessoas.
Ao trazermos à visibilidade esse conjunto de fotografias, diante de nosso distanciamento
desde o tempo de sua produção, e sobre ele dissertarmos brevemente, pretendemos
contribuir para a difusão de uma prática cultural, cuja representação está registrada na
superfície desses objetos fotográficos, destacando-os como “excelentes sociotransmissores da
sensibilidade patrimonial”. Nada mais oportuno, na atualidade, do que exaltar esse patrimônio
visual e recuperá-lo em tempos da constante substituição dos bens culturais que retêm parte
da memória social, cultural e histórica, por tudo o que se relacione com a Tecnologia da
Informação, por exemplo. Fato esse que, não se restringe ao senso comum, mas, muitas vezes,
é atitude tomada pelos profissionais responsáveis pela conservação e guarda do patrimônio
cultural, visto que, é notório o descarte de fontes originais realizado por muitas instituições no
país. Fundamental e muito bem-vindo é o uso da tecnologia, para o benefício dos acervos,
prevendo sua salvaguarda, preservação para longa permanência e acesso à pesquisa, evitando,
assim, uma situação de ociosidade para os mesmos ou a perda de bens únicos e de valor
inestimável para a memória da sociedade.

19

CANDAU, Jöel. Bases antropológicas e expressões mundanas da busca patrimonial: memória, tradição
e identidade. In: Revista Memória em Rede, Pelotas, v.1, n.1, dez. 2009/mar. 2010. p. 52.
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Considerações finais
Nesses quase noventa e nove anos desde a primeira festa, a SOGIPA promoverá, no próximo
mês de outubro, a 57ª edição do evento, que é comprovada pelos registros históricos. A
realização da Oktoberfest sogipana nem sempre foi possível todos os anos, tendo sido
interrompida pelo clima, às vezes desfavorável, e pelo contexto político, como as duas guerras
mundiais e, ainda, em razão da Revolução de 1930.
A relevância da festa em Porto Alegre era tanta que atraía imigrantes de colônias até mais
afastadas da Capital, como as de Ijuí e de Santa Cruz do Sul. Após a nacionalização do
Turnerbund, a partir de 1942, começou a ocorrer, pelo menos desde os anos 50, a maior
abertura à participação da comunidade em geral, e não somente à presença do povo
germânico, como foi no princípio.
Desde 1980, a festa foi revigorada. Já era plena a integração dos descendentes, ou mesmo,
alemães, ao Rio Grande do Sul. Assim, os propósitos mais alinhados com as tradições bávaras
foram revistos e até mantidos, e novas atrações foram incluídas na programação, como o Baile
de Abertura e o concurso de Rainha da Oktoberfest52. A SOGIPA cresceu em infra-estrutura e
em número de associados e não é mais uma sociedade exclusiva de alemães ou teutobrasileiros.
Se hoje a Oktoberfest da SOGIPA foi superada por outras festas realizadas em diversas cidades
de colonização germânica no Brasil, há pouco mais de vinte anos, seu maior mérito é o de ter
firmado um pioneirismo dessa comemoração no país. A festa promovida anualmente possui
um grande papel de integração entre sua Diretoria, associados e quaisquer etnias e a
comunidade em geral, tanto de Porto Alegre, como de outras regiões do Estado. Assim, sua
abrangência na contemporaneidade pretende configurar-se como elemento de agregação com
o diversificado público que frequenta a festa, ambientada sob referenciais que ainda
preservam muitos aspectos da cultura germânica, porém, com a devida adequação ao século
XXI.
Há uma década, a Oktoberfest da SOGIPA está no Calendário Oficial de Eventos de Porto
Alegre53. Em outubro, a Oktoberfest de Munique chega a seus 200 anos. E fora da Alemanha,
não há, no mundo, outra festa tão antiga quanto à da SOGIPA que, neste momento, já planeja
a comemoração do Centenário de sua “Oktober”

54

, a ser festejado em 2011. E por tanta

singularidade, é digno de ser comemorado em alta voz, demonstrando a todos que a SOGIPA é
52

SILVA (2001), op. cit., p. 77.
Conforme a Lei Municipal Nº 8545, de 06/07/2000.
54
Na SOGIPA, entre a Diretoria e colaboradores, referimo-nos dessa forma afetuosa à festa.
53
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uma instituição que preserva esse patrimônio sobre o qual se ergueu e atem seu olhar sobre
suas origens, com o objetivo de perpetuá-las.
E as fotografias, com todo seu potencial de documento, resultante dos olhares por trás das
câmeras que captaram as imagens aqui apresentadas, daqueles fotógrafos profissionais ou
amadores, e também anônimos, chegaram até nós por terem sido guardadas, passadas entre
as gerações, que não permitiram a perda desse fio condutor da memória dos povos, dos
lugares, dos saberes e fazeres que a imagem fotográfica é capaz de reter numa representação,
ainda que seja permeada de artifícios e ambiguidades. E essa consciência de preservação
possibilitou que os vestígios de uma das tradições tão peculiares da cultura alemã e sua
contribuição enquanto uma das etnias formadoras da população do sul do Brasil estejam, hoje,
à luz do conhecimento e da pesquisa sobre o passado.
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A Escola de Belas Artes de Pelotas Dona Carmen Trápaga Simões e a tradição no ensino de
artes
Katia Helena Rodrigues Dias

Resumo
Este artigo apresenta um breve panorama do ensino de artes na cidade de Pelotas/RS. Seus
antecedentes estão na segunda metade do século XIX, quando artistas europeus atraídos pela
então rica e culta sociedade pelotense chegam e se estabelecem na cidade. Começa assim um
processo de ensino particular de artes, o qual formou pessoas de uma elite social que anos
mais tarde foram responsáveis pela criação da Escola de Belas Artes. Durante o período de
funcionamento da escola, o ensino recebeu influências da arte clássica européia, cujos
princípios de equilíbrio e proporção são utilizados com objetivo de uma representação fiel a
modelos da natureza. A escola se configurava através de uma pedagogia tradicional, com
prática diretiva no qual o professor, “transmissor de conhecimento e técnicas”, objetivava o
aprendizado do aluno.
Palavras-Chave: arte, ensino, tradição clássica.

Introdução
A Escola de Belas Artes de Pelotas Dona Carmem Trápaga Simões funcionou entre os anos de
1949 a 1973, e foi nesse período que o ensino de arte se consolidou na cidade. Antes disso,
desde o final do século XIX até praticamente o final da década de 40 do século XX, a arte era
ensinada por intermédio do artista, detentor das técnicas, que as transmitia diretamente ao
seu aprendiz. Muitos desses artistas eram estrangeiros ou de outras localidades brasileiras que
vinham e se estabeleciam na cidade, região que vivia tempos de riqueza e prosperidade em
virtude da crescente economia rural das charqueadas. Esses artistas, além de receber
encomendas para, em geral, retratar a classe social rica e dominante, encontraram campo de
atuação no ensino particular, geralmente de pintura, contexto no qual surgiram os primeiros
locais de ensino da arte – os ateliês.
A importância dos ateliês para a cidade de Pelotas foi fundamental para um início, mesmo que
informal, do ensino da arte, um ensino com influências diretas da arte européia de tradição
clássica a qual era aceita e consagrada pela elite social pelotense. Foi a partir dessas
circunstâncias que as artes plásticas, e seu ensino, tiveram seu início em Pelotas.
Na década de 1870, chegaram à cidade dois artistas europeus de grande importância para o
ensino de artes, foram eles o italiano Frederico Trebbi e o espanhol Guilherme Litran. Ambos
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pertencentes à escola neoclássica1, através de suas aulas eles foram responsáveis pela
inserção de um gosto pelo estilo classicista/academicista na sociedade pelotense. Durante os
mais de 50 anos de atividade na cidade, Frederico Trebbi teve como alunos Leopoldo Gotuzzo
e Marina de Moraes Pires, duas pessoas que, no futuro, teriam forte ligação com a Escola de
Belas Artes. Marina Pires foi a idealizadora e diretora da instituição durante os 23 anos de sua
existência e Leopoldo Gotuzzo, seu patrono vitalício.

As bases do ensino na EBA
Desde a fundação da escola, em março de 1949, o ensino esteve aliado à pedagogia tradicional
e foi alicerçado nos moldes do academicismo. Segundo (Cavalcanti, 1969), os princípios
estéticos do classicismo greco-romano foram transformados em métodos e processos
didáticos adotados pelas academias de artes plásticas. Esse estilo vinha ao encontro dos
conceitos conservadores dos dirigentes da escola. Marina Pires, por exemplo, provinha de uma
camada social que, mesmo não dispondo mais de tanta riqueza econômica, procurava manter
seu status e poder ideológico.
Uma escola de arte com ensino tradicional pressupunha uma prática diretiva de ensino, na
qual existe a presença de dois agentes: o professor como agente ativo, detentor de um saber e
transmissor do conhecimento, e o aluno como agente passivo, que recebe, aprende e
desenvolve certas habilidades por intermédio do professor (Libâneo, 1992).
Na arte, a prática pedagógia tradicional fixou como padrão de beleza a mimesis da natureza,
portanto, o seu aprendizado compreendia a cópia de um modelo. Dessa maneira, o seu ensino
era baseado nos princípios da Antiguidade Clássica, no qual a perfeição de uma obra estava
alicerçada em regras de equilíbrio e proporção, com objetivo de obter uma representação fiel
de recortes do mundo.
Entre os muitos professores que atuaram na Escola de Belas Artes, cito a presença do artista
italiano Aldo Locatelli como fundamental na constituição da mesma. Artista de formação
acadêmica, reconhecido na Europa pela qualidade de suas obras, veio à cidade a convite do
Bispo de Pelotas, Dom Antônio Zattera, para realizar pinturas murais da Catedral São Francisco
de Paula. Na mesma ocasião, recebeu convite de Marina Pires para a primeira formação do
corpo docente da EBA. A exemplo de Locatelli, outros professores artistas atuaram de forma

1

Movimento artístico-cultural surgido na Europa no século XVIII no qual houve uma retomada de
valores estéticos advindos da antiguidade clássica, especialmente greco-romana, fundamentada em
princípios de equilíbrio, clareza e proporção. Graças ao ensino de técnicas e regras, a estética
neoclássica tendia a representar fielmente, objetivando uma arte ideal (Baumgart, 1999).
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diretiva, modelo de pedagogia tradicional, em que o professor detém um saber e o transmite
ao seu aprendiz-aluno.
A Escola de Belas Artes de Pelotas, assim como em muitas cidades brasileiras, fundamentava
suas bases no estilo neoclássico, assemelhando-se ao ensino praticado na Escola Nacional de
Belas Artes do Rio de Janeiro2. Cabe ressaltar que, entre 1949 e 1973, a orientação da Escola
Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, assim como outras instituições brasileiras de ensino
da arte, já havia substituído o rigor neoclássico por uma nova tendência estética.
Naquele momento histórico, as décadas de 1950 e 1960, o Brasil vivenciava um período
historicamente conhecido como modernista. Os grandes centros urbanos, São Paulo e Rio de
Janeiro, com seus sistemas artísticos já consolidados, exibiam o legado da Semana de 22,
evento que marcou o rompimento com a arte academiciza. Em 1951, aconteceu a primeira
Bienal de Artes de São Paulo, princípio inovador pelo qual surgiriam os movimentos
vanguardistas da arte concreta no Brasil. O concretismo, em suas vertentes poéticas, musicais
e plásticas, trouxe um radical afastamento com relação à tradição lírica fincada no
sentimentalismo. O termo “arte concreta” foi empregado para designar a arte construída
objetivamente, racionalmente. Artistas construíam uma nova estrutura de cor e espaço com
seus jogos cromáticos geométricos, o alto-contraste, além do uso intenso de linhas retas que
se cruzam ou buscam o infinito através da utilização de recursos gráficos. As vanguardas
concretistas nasceram imbuídas do espírito de construção inerente ao pós-guerra. Isto posto,
percebemos uma grande diferença estilística na produção artística pelotense em relação aos
demais centros urbanos brasileiros.
Assim, enquanto o ensino artístico se legitimava em Pelotas, ao mesmo tempo ignorava os
movimentos modernistas, em grande parte abstracionista, em pleno desenvolvimento nos
principais centros urbanos brasileiros. Ao longo dos seus 23 anos de existência, a EBA integrou
o legado artístico regional, difundindo o fazer artístico mais amplamente, mas correndo ao
largo das tendências praticadas nos grandes centros. Situação só revertida quando do
surgimento do Instituto de Artes. Mesmo assim, mais de uma década foi necessária para que
os conceitos artísticos tradicionais fossem questionados.

2

Criada em 1816, no período colonial brasileiro, a partir de 1822 no Brasil Império foi denominada
Academia Imperial de Belas Artes e desde o Período Republicano é conhecida como Escola Nacional de
Belas Artes. Atualmente integra a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), conhecida como Escola
de Belas Artes. Na sua origem, a exemplo da arte européia, a escola privilegiou o estilo acadêmico
neoclássico, o ensino seguindo moldes acadêmicos (Pevsner, 2005).
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Estrutura curricular e a ênfase no desenho
A partir de consultas e pesquisas já realizadas sobre acervo da Escola de Belas Artes,
salvaguardado pelo Museu de Artes Leopoldo Gotuzzo, foi possível fazer um levantamento
sobre a estruturação do curso durante os seus mais de 20 anos de funcionamento.
O programa de ensino da EBA foi estruturado a partir das diretrizes seguidas pela Escola
Nacional de Belas Artes, compreendendo os cursos de desenho e pintura, escultura, gravura e
arte decorativa (Diniz, 1996).
No ensino de artes plásticas, o desenho destacava-se como uma das principais disciplinas
curriculares. A área de desenho se encarregava de preparar os alunos, para que, a partir do
terceiro ano, pudessem optar por escultura, pintura ou, posteriormente, gravura. Dessa forma,
o ensino de desenho tornou-se a base para o desenvolvimento artístico dos alunos da EBA.
O ingresso ao curso era anual e os ingressantes não precisavam apresentar conclusão do
ensino médio para se matricularem. Assim sendo, o mais comum era que os apreciadores de
arte, ou aqueles que manifestavam alguma vontade de praticá-la, ingressassem no curso para
ali aprenderem e aperfeiçoarem técnicas artísticas. Nessa perspectiva, o quadro de alunos era
em sua maioria composto por mulheres de ampla faixa etária. Para efetuar a matrícula, o
candidato deveria prestar um concurso de habilitação nas disciplinas de desenho geométrico,
modelagem, desenho do gesso e do natural.
De acordo com as fontes documentais relativas à escola, inicialmente o curso de artes durava
cincos anos. Em regimento interno, datado em 1961, constam dados concretos acerca do
ajuste do curso para quatro anos. Apesar da significativa diminuição de carga horária, a
maioria das disciplinas se manteve, exceto desenho de croquis, teoria da conservação e
restauração de pinturas, que foram suprimidas do currículo. A disciplina de desenho artístico
teve apenas o nome alterado, para uma melhor adequação dos conteúdos aplicados, passando
a chamar-se desenho do gesso e do natural. A tabela a seguir ilustra a grade curricular desses
dois momentos:
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TABELA DE DISCIPLINAS EBA

1º ano

2º ano

3º ano

4º ano

5º ano

1949

1960

Desenho Artístico

Desenho do Gesso e do Natural

Modelagem

Modelagem

Geometria Descritiva

Geometria Descritiva

Arquitetura Analítica

Anatomia e Fisiologia Artística

Desenho Artístico

Desenho do Gesso e do Natural

Modelagem

Modelagem

Anatomia e Fisiologia Artística

Anatomia e Fisiologia Artística

Perspectiva e Sombra

Perspectiva e Sombra

Desenho do Modelo Vivo

Desenho do Modelo Vivo

Desenho de Croquis

História da Arte e Estética

Composição Decorativa

Composição Decorativa

Pintura, Escultura ou Gravura

Pintura, Escultura ou Gravura

Desenho do Modelo Vivo

Desenho do Modelo Vivo

História da Arte e Estética

História da Arte e Estética

Composição Decorativa

Arquitetura Analítica

Pintura, Escultura ou Gravura

Pintura, Escultura ou Gravura

Desenho do Modelo Vivo

-

História da Arte e Estética

-

Teoria, Conservação e Restauração

-

da Pintura
Pintura, Escultura ou Gravura

-

Com base nas grades curriculares, nota-se que a maioria das disciplinas privilegiava a prática,
sendo que as aulas de desenho ocorriam ao longo de todo o curso. Na constituição das aulas
de desenho e pintura, a prática de natureza-morta e desenho anatômico acontecia nos dois
primeiros anos do curso, e logo em seguida, vinha a elaboração de retratos e modelo vivo,
evidenciando, dessa maneira, a necessidade da presença de um professor ligado “ao mundo
da arte”. Ao longo de sua trajetória, foi marcante a presença de muitos artistas no quadro
docente, vários deles renomados, como exemplo, citaria Antônio Caringi, Nestor Marques
Rodrigues, (conhecido como Nesmaro), entre outros que por ali passaram, representando uma
única fonte de saber.
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As aulas de desenho (Figura 1) seguiam os padrões clássicos, nos quais os valores estéticos da
antiguidade clássica, especialmente greco-romana, eram fundamentados em princípios de
equilíbrio, clareza e proporção. Sendo assim, através de técnicas e regras, o objetivo do ensino
era alcançar uma arte ideal, ou seja, representação fiel da realidade (Figura 2). A perfeição
seria alcançada quando o trabalho do aluno atingisse a maior fidelidade com relação ao objeto
observado. Essa tendência neoclássica prevalecia, aliando-se aos valores de uma elite social
dominante. Afinal, eram os membros da elite que desenhavam e produziam arte e a eles
próprios essa arte era direcionada.

Figura 1 - Aula de desenho em 1967. Fonte: Arquivo Histórico da UFPel/MALG

Figura 2 Exposição de alunos em 1951. Fonte: Arquivo Histórico da UFPel/MALG
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A aula de desenho artístico tinha como objetivo fornecer aos alunos conceitos básicos de
estruturação do desenho, bem como noções de proporção e composição, além da
experimentação de diversos materiais. Essa disciplina era oferecida nos dois primeiros anos do
curso, juntamente com outras co-relacionadas, tais como desenho geométrico, arquitetura
analítica, fisiologia artística e perspectiva e sombra.
As aulas de desenho geométrico e arquitetura analítica capacitavam os alunos a uma formação
do desenho previamente calculado e preciso, levando em consideração regras de escala e
proporção. O aluno deveria ser capaz de projetar objetos tridimensionais, elementos
arquitetônicos e edifícios. Com o estudo de perspectiva e sombras ele recebia noções
específicas para elaborar desenhos mais realísticos, apoiados em regras para obter diversos
planos e profundidades no plano bidimensional, bem como para projetar a sombra de objetos
conforme a incidência da luz. Como os próprios nomes das disciplinas esclarecem, anatomia e
fisiologia artística cuidavam da divisão, estruturação e proporção do corpo humano e de
alguns animais. Nessa disciplina aprendia-se a estruturar um desenho simetricamente a partir
de uma divisão matemática e analítica do corpo ou parte dele a ser reproduzida.
Durante os dois primeiros anos, a atenção se voltava quase que exclusivamente à prática
de desenho. O aluno deveria saber estruturar todo tipo de desenho: figuras humanas,
retratos, prédios, objetos, paisagens etc. Para tanto, a técnica era aprimorada pelo
constante exercício prático.
A partir do terceiro ano, iniciavam-se as aulas de desenho do modelo vivo, conhecido
também como desenho de modelo (Figura 3). E era naquele estágio do curso que os
alunos deveriam escolher entre uma das seguintes opções oferecidas: escultura ou
pintura. Alguns anos mais tarde, a gravura passaria a integrar o currículo.
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Figura 3 – Aula de desenho de modelo vivo, 1951. Aluna Maria Luiza Pereira Lima e o modelo conhecido
como “Tarzan”. Fonte: Coleção particular da aluna.

As aulas de desenho vivo seguiam o mesmo padrão clássico. Para ser considerado bom, o
desenho tinha de ser o mais fiel e idêntico ao modelo observado e a avaliação era feita de
acordo com esses preceitos.
Durante o curso de artes na EBA, ao todo eram ofertadas, em caráter obrigatório, sete
disciplinas de desenho: desenho artístico (posteriormente desenho do gesso e do natural),
desenho geométrico, arquitetura analítica, anatomia e fisiologia artística, perspectiva e
sombra, desenho de modelo vivo e desenho de croquis. Este último, somente nos primeiros
anos do curso.
A importância dada ao ensino de desenho, de forma enfática e contínua durante todo o
período do curso de artes da EBA, resultava no apuro técnico verificado nos trabalhos
produzidos por seus alunos. Trabalhos que integravam exposições periódicas promovidas
pela instituição, abertas à visitação pública e amplamente registradas por meio de
fotografias e reportagens na imprensa.
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Considerações finais
A criação de uma escola de nível superior em artes plásticas na cidade de Pelotas aconteceu
em um momento em que noutros importantes centros urbanos despontavam as vanguardas
artísticas. A escola, porém, seguiu com seus princípios ideológicos alicerçados nos preceitos da
tradição clássica. Assim também aconteceu no passado, quando surgiram as primeiras escolas
de belas artes no Brasil, todas elas com suas raízes bem fincadas no academicismo e estilo
clássico. Nesse sentido, a EBA teve a mesma origem de outras escolas de arte, porém ela
permaneceu durante toda a sua existência fortemente arraigada no classicismo,
diferentemente das demais que tiveram na sua produção artística uma maior variedade de
estilos.
Na época, São Paulo e Rio de Janeiro formavam o maior eixo de produção cultural e artística
do país. Sabe-se, também que Marina Pires, diretora da EBA, Marina Pires, bem como seu
patrono Leopoldo Gotuzzo e muitos professores freqüentavam aqueles centros. Conclui-se
dessa maneira que não era por falta de informação ou acesso que as novas tendências
artísticas não tiveram espaço dentro da instituição.
Ao longo de seu funcionamento, a EBA manteve suas diretrizes de ensino aliadas à pedagogia
tradicional e à prática diretiva como única forma de aprendizado. Nessa perspectiva, o
professor era agente ativo e o aluno o receptor de aprendizados. Com base nisso, o ensino de
arte na EBA não pretendia romper com os padrões clássicos longamente estabelecidos. Ao
longo dos seus 23 anos de existência, a escola sempre buscou a estabilidade dos preceitos
artísticos clássicos, mesmo que sob pena de passar ao largo de quaisquer iniciativas mais
dinâmicas e renovadoras.
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