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RESUMO 

 

A pesquisa originou-se da percepção e inquietude dos arquivistas e outros 

profissionais de áreas afins, que atuam com a documentação fotográfica, 

principalmente, com relação ao processo de descrição, divulgação e recuperação da 

informação. A documentação fotográfica, embora presente na maioria dos arquivos 

públicos e privados, ainda é pouco debatida no contexto da descrição arquivística, 

seja em meio analógico ou digital. A fotografia constitui-se em espécie documental 

com especificidades próprias, sua descrição é individualizada, mas possui o caráter 

orgânico em conjuntos documentais. Nesta conjuntura, são adotadas normas e 

técnicas compatíveis ao princípio básico da arquivologia de respeito aos fundos, que 

permite a disseminação e o acesso à informação. O objetivo é propor uma discussão 

sobre o tema, por meio do arquivo pessoal de Rui Barbosa, na série Iconografia no 

Serviço de Arquivo Histórico e Institucional (SAHI). A documentação fotográfica do 

citado arquivo, é de interesse para memória individual e social/coletiva. A análise visa 

compreender o problema da descrição arquivística do documento fotográfico, a partir 

de revisão teórica e conceitual. Observamos a utilização dos critérios temáticos nos 

Arquivos, que nem sempre respeitam os princípios arquivísticos da proveniência e 

ordem original. Nesta investigação foi aplicado um questionário, realizadas 

entrevistas, visitas in loco e acesso on line ao arquivo pessoal de Rui Barbosa. A 

documentação fotográfica está identificada, descrita e disponibilizada por meio do 

sistema fotoWeb, franqueando a consulta e amplo acesso à informação nela contida. 

A partir desta pesquisa, espera-se contribuir para ampliar os estudos do tema em foco, 

inserido no âmbito da Ciência da Informação. 

 

Palavras-chave: Arquivo pessoal. Documentação fotográfica. Descrição arquivística. 

Recuperação da informação. Rui Barbosa. Memória.  

 



 

 

ABSTRACT 

 

This research was born when we realizad the difficulty process operated by the 

archivists and other professionals from Information Sciennce about description, 

divulgation and recuperation of the photographic documentation. The photographic 

documentation, presente in all kind of archives - publics and privates - is already very 

few in the context of the archival description and the information recover, in analogical 

or digital suports. The photography is a special document, diferent from others, with 

individualized description, but with organic character of documental groups. This 

research adopted compatible techniques from the principle of “Respeito aos Fundos”, 

that allows the dissemination and the access to the information. This research tries to 

discuss the presente theme using Rui Barbosa’s personal archive – Iconographic 

Series, in the Historic and Institutional Archive Service. The fotographic document is 

very important to the individual and social/collective memory. This study tries to 

understand the problem of the archival description of the photographic document, 

using a theoretical review. It is possible to observe the utilization of thematic rules in 

the archives that are not respecting the archival principles of “Proveniência” and 

“Ordem Original” (original order). The research applied a quiz (interview) with the local 

employees, a guide tour in loco, with on line acess to the Rui Barbosa’s personal 

archive. The photographic documentation is identified, described and available at 

World Wide Web using the FotoWeb Sistem, authorizing extensive access to the 

information. This research desires to develop the studies about this specific type of 

personal archives to the Information Science and similar areas. 

 

Keywords: Personal Archive. Photographic Documetation. Archival Description 

Information Recover. Rui Barbosa. Memory. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Sabemos que os seres humanos se utilizam do registro de informações desde 

tempos mais remotos. Ao registrarmos aquilo que vemos, sentimos e realizamos, 

temos a possibilidade, ao longo da história, das descobertas filosóficas, científicas, 

tecnológica e sociais. 

Vale ressaltar que, a partir dos primeiros registros originaram-se os arquivos, 

a partir de elementos de estudo e reflexão da Arquivologia, já no século XVI, conforme 

afirma Fonseca (2005, p. 30) a longevidade da atividade arquivística, considerando 

que a história dos registros se confunde com a história das civilizações humanas pós-

escritas, e que os arquivos, ainda em suas formas preliminares, brotaram na área do 

chamado “crescente e fértil” e no Oriente Médio, gira em torno de seis milênios. 

Os estudos arquivísticos ganharam novas bases de reflexão com a revolução 

francesa no final do século XVIII, quando se potencializa o trato do registro, à luz de 

uma ciência moderna que recebe o nome de Arquivologia1. Na segunda metade do 

século XIX, com o desenvolvimento da compreensão teórica e dos desdobramentos 

técnicos, a Arquivologia passa a compor um campo das ciências humanas e 

aplicadas, passível de investigação científica e aprofundamento teórico-metodológico. 

No século XX, essa ciência mudou o seu olhar sobre o armazenado e 

estimulou o diálogo dos arquivos com diversas áreas do conhecimento. A 

possibilidade da dialética é proporcionada pela interdisciplinaridade a partir do 

desenvolvimento ou surgimento da Ciência da Informação (CI), incluída nas Ciências 

Sociais Aplicadas. 

No contexto das técnicas da Arquivologia, existem normas e princípios 

capazes de promover os arquivos ao que se propõem, sua divulgação e acesso à 

informação, a exemplo da descrição arquivística. É importante compreender a 

descrição arquivística, sua estrutura e, como foco deste estudo, analisamos a 

descrição da fotografia contida no arquivo pessoal, tema pouco estudado. A fotografia 

merece atenção porque, embora presente em muitos arquivos pessoais como fonte 

de pesquisa, ela possui peculiaridade em relação à sua descrição, algo que dificulta a 

recuperação da informação e, consequentemente, sua disseminação e acesso. 

Visto desta maneira, o objetivo geral deste estudo foi analisar a descrição 

arquivística aplicada a documentação fotográfica, na série iconografia do arquivo 

                                                 
1 Arquivologia: em alguns países denominada de Arquivística. 
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pessoal de Rui Barbosa, visando verificar os princípios arquivísticos a ele aplicados. 

A partir de então, compreendemos as ferramentas de recuperação da mencionada 

documentação, de forma a contribuir para a preservação da memória, seja no contexto 

analógico e/ou digital, por ser ela, desde à sua invenção utilizada como fonte de 

investigação científica nas diversas áreas do conhecimento, sendo de grande 

relevância para a constituição do patrimônio documental2. 

Os objetivos específicos desta pesquisa se relacionam da seguinte maneira: 

identificar a política de descrição da documentação fotográfica no contexto do arquivo 

pessoal de Rui Barbosa; identificar na série iconografia a organização arquivística 

aplicada para a documentação fotográfica e seus elementos de descrição; 

compreender a recuperação da informação e representação da documentação 

fotográfica. 

Para que a recuperação da informação seja eficaz, os documentos de arquivo 

devem passar pelo processo de descrição arquivística, assim como todo e qualquer 

documento de arquivo produzido pelos seus titulares, sejam da esfera administrativa, 

institucional ou da esfera privada/pessoal (jurídica e física). Nesse contexto, há 

normas internacionais e nacional. No Brasil temos a Norma Brasileira de Descrição 

Arquivística (NOBRADE), BRASIL, 2006. 

Assim, a preponderante justificativa para esta pesquisa, originou-se de nossa 

inquietude em relação ao processo de descrição, recuperação da informação da 

fotografia e o desenvolvimento do estudo sobre os aspectos eficientes/eficazes de um 

sistema computacional, temática a qual se faz muito importante na área da CI, devido 

aos aspectos ligados aos estudos sobre o tratamento e representação da informação, 

esteja ela em ambiente digital ou analógico. 

Deste modo, buscamos compreender a descrição da fotografia, no contexto 

do arquivo pessoal, iniciando por meio da revisão teórica sobre o tema, visando 

contribuir e ampliar estudos no âmbito da CI, Arquivologia e áreas afins. Além disso, 

nosso intento apresenta-se, também, como uma possibilidade de contribuir para a 

preservação da memória fotográfica, de interesse social e fonte de informação à 

memória coletiva, definida por Pierre Nora (1978) como "a memória, ou o conjunto de 

                                                 
2 Patrimônio documental: os conjuntos documentais reunidos nos arquivos permanentes, também 
chamados históricos, vêm a constituir o patrimônio documental institucional, municipal, estadual ou 
nacional. 
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memórias, mais ou menos conscientes de uma experiência vivida ou mitificada por 

uma comunidade, cuja identidade é parte integrante do sentimento do passado”. 

Devido à variedade de documentos fotográficos nos arquivos e, por se tratar 

de fonte de informação, ratificamos a concepção da fotografia como traço de 

representação memorial do homem. Ou seja, a partir da imagem que temos de nós 

mesmos, de outros lugares e pessoas, é possível obtermos a constituição de nossa 

memória.  

Compreendemos que, na Arquivologia, o trabalho desenvolvido pode, 

continuamente, ser otimizado e orientado, em função do objetivo a se defender o 

documento fotográfico como mais exigente, onde são levantadas maiores dificuldades 

na etapa de descrição do seu conteúdo. Assim, percebemos que se ergue uma 

necessidade de ampliada e detalhada análise da imagem, para a melhor descrição do 

documento. 

Para tal, as fotografias também devem ser disseminadas e compartilhadas 

visando a sua contribuição social e a geração do conhecimento, como afirma Lima 

(2014, p. 22) “[...] a imagem não é desprendida de significados. Ela carrega consigo 

seus signos e apresenta sinais e emblemas[...], se faz necessário o uso de conceitos 

sobre a informação e sua relação coma memória e a sociedade”. 

Ainda nesse contexto lembrarmos que o passado constitui a fonte de 

justificação das atitudes que idealizamos, é base cultural para o presente e o futuro, 

como cita o Baudrillard (1991, p. 10): “É toda a nossa cultura linear e acumulativa que 

desmorona se não pudermos armazenar o passado à luz do dia”.  

Diante da afirmação acima, temos a confirmação da necessidade de 

disponibilizarmos os arquivos e sua documentação, seja textual, iconográfica, 

audiovisual, cartográfica, a gerar conhecimento como afirma Silva (2006, p. 24) “a 

informação é quase sinônimo de facto; que deriva o conhecimento; pode ser trocada 

com o mundo exterior e não simplesmente recebida, por isso cabe aos pesquisadores 

de diversas áreas do conhecimento”. De acordo com o professor Dr. Armando 

Malheiro da Silva (2006, p. 24) 

[...] desde já, importa esclarecer que entendemos a informação como um 
fenómeno humano e social, que deriva de um sujeito que conhece, pensa, se 
emociona e interage com o mundo sensível à sua volta e a comunidade de 
sujeitos que comunicam entre si. (SILVA, 2006, p. 24) 
 

Para tal, urge propagar o entendimento dos arquivos como fonte de 

informação, seja pela sua acumulação e manutenção de documentos manuscritos, 
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narrativas gravadas ou, neste caso, da documentação fotografia, por ser um suporte 

fixo capaz de nos possibilitar o conhecimento sobre cultura, história, do presente e do 

passado, como nos afirma Hall (2003, p. 199): “Estudos culturais e seu legado teórico” 

implica que se olhe o passado e os estudos culturais em retrospectiva. 

A fotografia reúne informações e possui diversas utilidades. Bartalo (2008, 

p.123) diz que “Dos usos possíveis que se tem feito da fotografia, pode-se mencionar 

o comercial, o de exposição ou publicação, o probatório, o didático/científico e o 

pessoal/familiar”. A fotografia é forma de representar fatos e atos. 

No capítulo 2, tratamos de conceitos e reflexões sobre arquivo pessoal e a 

fotografia como documento arquivístico e no contexto da Ciência da Informação, e 

principalmente seu lugar no ambiente científico, algo que é ainda pouco estudado, e 

ampliando-se nos últimos anos, por ser fonte de pesquisa e contribuir para a memória. 

Nesse capítulo, discorremos, resumidamente, sobre a fotografia em seu contexto 

histórico e social, destacando inventores e a evolução de suas tecnologias, 

destacando o Brasil na figura do francês naturalizado brasileiro, Hercule Romuald 

Florence (1804-1879) - ver APÊNDICE B, primeiro estudioso do processo de 

reprodução fotográfica batizado de photographie [fotografia], e divulgado em 1833. 

Seguido por leve descrição acerca do francês Louis-Jacques-Mandé Daguerre (1787-

1851), pintor, artista, decorador, utilizador e divulgador da câmara escura (levando o 

seu nome ao registro nominal do processo Daguerreótipo, em 1939), seguidor dos 

estudos da descoberta do processo de reprodução da imagem por Nicéphore Niepce 

(1765-1833). (LES MULTIPLES INVENTIONS DE LA PHOTOGRAPHIE. Mission du 

patrimoine Photographique. 1989, s.d, p. s.p). 

No capítulo 3, discorremos sobre o percurso metodológico, justificativa para o 

espaço pesquisado, a interpretação dos conceitos sobre a aplicabilidade da descrição 

arquivística na recuperação da informação da documentação fotográfica. 

No capítulo 4, apresentamos a documentação fotográfica do arquivo pessoal 

de Rui Barbosa, seguindo com informe sobre o acervo. Ainda neste contexto falamos 

sobre a descrição arquivística da fotografia do arquivo pessoal de Rui Barbosa e a 

digitalização como recurso para recuperação da documentação e acesso à fotografia, 

de forma a contribuir para preservação do arquivo pessoal de Rui Barbosa. 

O capítulo 5, expomos as considerações finais acerca do tema pesquisado, 

descrição arquivística no arquivo pessoal de Rui Barbosa e, também apresentamos 
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os resultados do estudo, deixando como legado nossa visão crítica com apontamentos 

e reflexões abertas a outros estudos similares. 

Esta dissertação está ligada à linha de pesquisa Política e Tecnologias da 

Informação do Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação da 

Universidade Federal da Bahia (PPGCI/UFBA), e ao Grupo de pesquisa em 

manuscriptológicos3, bibliográficos, iconográficos, etnográficos: organização, 

preservação e interfaces das tecnologias da informação e comunicação (G-Acervos) 

que nos possibilitou o acesso ao aporte teórico-metodológico, a guiar e enriquecer 

esta investigação. 

 

  

                                                 
3 Manuscriptológico, segundo Luis Fagundes Duarte um registo escrito de actos e de pensamentos 
próprios de um tempo para uso de outro tempo (perspectivas histórica e filológica, formuladas 
cientificamente sobretudo a partir do século XIX), e um registo de comportamentos de escrita de alguém 
para contemplação alheia (perspectiva manuscriptológica, que encara o Manuscrito per se). Enquanto 
objecto de estudo, o Manuscrito pode ainda ser entendido em duas perspectivas: o Manuscrito antigo, 
onde o conceito de autógrafo não é pertinente, e que até à divulgação da tipografia tinha por função 
assegurar a circulação dos textos naquela que era tida como a versão definitiva (pelo que servia 
simultaneamente de memória e de modelo para cópias sucessivas), e o Manuscrito moderno, que 
frequentemente integra vários testemunhos autógrafos sucessivos de um determinado processo 
genético, registando assim o trabalho de escrita do seu autor e factor. Disponível em: 
http://purl.pt/13858/1/abertura/maos-escrita.html.  
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2 ARQUIVO PESSOAL E A FOTOGRAFIA 

 

A Arquivologia passou a ser elemento da área da Ciência da Informação, pelo 

alargamento da definição de documento proposta por teóricos como Otlet (1937, p.1) 

afirmando que “o documento é o livro, a revista, o jornal; é a peça de arquivo, a 

estampa, a fotografia, a medalha, a música; é também o filme, o disco e toda parte 

documental que precede ou sucede a emissão radiofônica”. 

Temos na fotografia um documento de grande importância, onde se registra 

fatos, acontecimentos, resgate da história de um povo, que serve também como 

testemunho e instrumento na busca da própria identidade, além de ultrapassar as 

barreiras linguísticas. Ela passou a ser classificada como documento, após a explosão 

documental, ou seja, uma grande produção de documentos, momento em que o 

conceito de documento ampliado. 

Rousseau e Couture (1998, p. 43) observam e nos faz refletir sobre a 

necessidade se buscar convergir as diversas disciplinas, nas quais se reconhecem no 

vasto campo da ciência da informação. Especificamente, a Arquivologia, na qual 

devemos compreender a informação registrada e, seu objeto de estudo, a informação 

orgânica, ou seja, os arquivos. 

Ainda Rousseau e Couture (1998, p. 86) reforçam que o fundo de arquivo 

possui valores de testemunho privilegiados e objetivos dos componentes de vida da 

pessoa física ou moral que os constituiu, algo a reforça este estudo, a partir da 

descrição documental de forma a atingir ao maior número de pessoas e promover 

conhecimentos. 

O arquivo é possuidor de um reflexo social, instaurado no momento pelo qual 

se passou a investir elementos para sua essência, de forma a se desenvolver, a partir 

da necessidade de evidenciar e garantir direitos, algo possível por meio do registro 

documental. Historicamente, escavações arqueológicas demonstraram a existência 

de arquivos reais, religiosos e privados na Antiguidade. (SCHELLENBERG, 1980, p. 

75-78). 

Os tijolos de argila, o papiro, o pergaminho, o papel são suportes da 

informação e também foram registros resultados das atividades dos homens que os 

idealizaram. À medida que os grupos organizados sentiram necessidade de preservá-

los, tornou-se imperioso tratá-los. 
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Neste século em que várias correntes em relação ao acesso à informação 

estão mais voltadas para o social, o arquivo como lugar de memória4 é fonte de 

pesquisa, algo que com a utilização das novas tecnologias da informação e 

comunicação, a exemplo das mudanças em relação ao modo como os arquivistas 

preservam os documentos, algo possível de afirmar, conforme Eastwood e MacNeil 

(2016 p. 11) “as relações entre os documentos, seu produtores e seus guardiães, bem 

como as circunstâncias sócio históricas que, com o passar do tempo, deram forma 

aos documentos, tudo isso é pensado a partir desse guarda-chuva”. 

Galindo (2010) ao buscar compreender e analisar o papel da ciência da 

informação onde se amplia diariamente o acesso à informação, afirma que compete à 

Ciência da Informação a investigação e o desenvolvimento de instrumentos de 

descrição semântica das interfaces do conhecimento, mas mais especificamente a 

reflexão sobre as estratégias de resgate da informação e preservação do acesso a 

ela. 

Numa visão ampla, temos a ciência da informação como área de pesquisa 

global, a qual busca compreender e estudar os registros, a partir de seus fenômenos, 

ao tempo que também procura aperfeiçoar o ciclo informacional como Miranda e 

Simeão (2003, p. 184) ratificam: 

Na acepção popperiana proposta na presente análise, a ciência da 
informação é uma área de pesquisa típica do Mundo, ou seja, da metaciência 
como atividade que estuda o fenômeno dos registros de conhecimentos e 
trabalha pelo aperfeiçoamento das formas de produção, armazenamento e 
uso (ou seja, de todo o ciclo informacional) do conhecimento registrado 
(MIRANDA; SIMEÃO, 2003, p. 184). 
 

Galindo, (2010, p. 183) afirma que “cabe também à ciência da informação a 

reflexão sobre a tarefa de transformar informação potencial em conhecimento através 

do acesso e uso da informação”, em certa medida, um contraponto ao paradigma 

custodial desenvolvido pela noção do controle bibliográfico, preso à ação de descrever 

e controlar os objetos do registro da produção do conhecimento. 

                                                 
4Os locais nos quais os cientistas da informação exercem suas práticas – arquivos, bibliotecas e 
museus – considerados “lugares de memória”, bem como a memória das instituições, resultam em 
apropriações dos conceitos de memória social e memória coletiva e no emprego de múltiplas 
extensões, tais como: instituições de memória, centros de memória, arquivos de memória e entidade 
de memória. Ainda nos referindo às extensões, são constantes as referências a uma dinâmica da 
memória possibilitada pela informação registrada: construção, reconstrução, formação, manutenção, 
recuperação, preservação, conservação, valorização, incorporação, interação, exclusão e destruição 
da memória. (OLIVEIRA; RODRIGUES, 2011, p. 323). 
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Para Borko (1968 apud PINHEIRO; LOUREIRO, 1995, p. 43), a ciência da 

informação “é uma disciplina que investiga as propriedades e comportamentos da 

informação, sua utilização, sua transmissão e seu processamento para armazenagem 

e recuperação”, elementos essenciais para compreendermos como a ciência da 

informação atua, seja no contexto dos arquivos, bibliotecas, museus e áreas afins. 

De uma maneira geral, as pessoas guardam documentos que testemunham 

momentos de sua vida, suas relações pessoais ou profissionais, seus interesses. 

Esses documentos, quando tomados reunidos podem revelar, não apenas a trajetória 

de vida, mas anseios, hábitos e valores de quem os guardou, constituindo o seu 

arquivo pessoal. 

Por outro lado, é essencial haver a preocupação com relação a disseminação 

destes documentos via Web, na íntegra, pois, não se deve ferir o direito a honra, 

conforme o artigo 31 da Lei de Acesso à Informação (LAI),“das informações pessoais”, 

onde se deve cumprir e atuar, no arquivo pessoal com cautela, para não expor a vida 

privada e honra do seu produtor e terceiros. (BRASIL, 2011), 

Segundo Paes (2004, p. 16), “arquivo é acumulação ordenada de 

documentos, em sua maioria textuais, criadas por uma instituição ou pessoa no curso 

de sua atividade”, e, acrescentamos cuja função à que se destinou deve ser 

ressaltada. De acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística 

(BRASIL, 2005, p. 27), arquivo é o “conjunto de documentos que, independente da 

natureza ou do suporte, são reunidos por acumulação ao longo das atividades de 

pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas”. O surgimento dos arquivos: 

[...] abrange períodos bastante remotos, pois a criação dos primeiros arquivos 
se confunde com o surgimento da escrita e o processo de divisão das 
sociedades em classes sociais, fenômeno também associado à formação do 
Estado; em outras palavras, os arquivos surgem como forma de perenizar 
direitos e formas de poder. (VENÂNCIO, 2012, p. 136). 
 

A partir da reflexão de Venâncio, podemos ratificar que os arquivos podem 

perpetuar os direitos e às formas de poder, ou seja, às informações que podem nos 

oferecer são essenciais para a investigação de variados assuntos e, com essa fonte 

de informação é possível, ultrapassarmos o tempo, as gerações e continuarmos a 

gerar novos conhecimentos. 

No contexto, do campo da ciência da informação com relação as outras áreas 

que atuam e organizam a informação, explicita Silva e Ribeiro (2002, p. 53): 

A ciência da informação é a que investiga as propriedades e comportamento 
da informação, as forças que regem o fluxo da informação e os meios de 
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processamento da informação para um máximo de acessibilidade e uso. 
(Silva; Ribeiro, 2002, p. 53) 
 

Destarte se compararmos com a prática é possível compreender como o 

processo vai desde a origem do documento, disseminação, coleta, organização, 

armazenamento, recuperação, interpretação e, uso da informação. 

Ainda neste contexto Araújo nos afirma sobre a recuperação da informação, 

algo basilar para que haja maior disseminação do documento, de forma a alcançar o 

maior número de pessoas, para tal Araújo nos menciona: 

Um segundo marco da história da Ciência da Informação é o desenvolvimento 
da área de Recuperação da Informação. Sua origem remonta às décadas de 
1930 e 1940, quando começaram a ser utilizados os microfilmes como 
alternativa de guarda e disponibilização de acervos documentais. Tal fato 
despertou alguns teóricos a refletir sobre a distinção entre os suportes físicos 
e seu conteúdo, na medida em que se permitia a transposição do conteúdo 
para outros suportes. Tal percepção se aprofundou com o progressivo 
desenvolvimento das tecnologias computacionais, e teve uma inspiração 
teórica no artigo As we may think, de Vannevar Bush, publicado em 1945, 
onde é apresentado a ideia de uma possibilidade de recuperação 
automatizada da informação (ARAÚJO, 2013, p. 282). 
 

Pelo caráter interdisciplinar, a arquivologia, ciência que estuda os arquivos, 

permite difundir novas abordagens e reflexões sobre a documentação fotográfica no 

arquivo pessoal, pois tem sua interrelação com a tecnologia da informação, a 

museologia, a biblioteconomia, letras, comunicação, psicologia, história e com outras 

áreas traduz-se em conhecimento recíproco. 

A ciência da informação Multi, Inter e Transdisciplinar (MIT), hoje defendida, 

é possível, no modo de ver atual, ou seja, no modelo distinto pelo paradigma custodial, 

quando havia apenas o suporte físico. Atualmente, o documento virtual possibilita um 

maior acesso, seja pelo estudo científico e pela intervenção teórico-prática desde a 

produção, no fluxo, na difusão da informação, independente dos diversos suportes, 

algo em constante evolução, a ser pensado para a posteridade. 

Com as novas tecnologias da informação e comunicação (TIC), sendo 

ferramentas de apoio à construção da inter-relação no arquivo, a dinâmica de 

produção da documentação humana, exige uma construção de novas metodologias 

de trabalho, onde passamos dos documentos escritos aos impressos e atualmente 

nos documentos virtuais. 

Para tal, os profissionais envolvidos na área da ciência da informação e afins 

devem se apropriar e compreender os novos paradigmas para as ciências 

documentais atuarem, a exemplo dos documentos em meio digital. 
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Em relação as políticas e legislação, o Brasil dispõe de um corpo de leis 

regulamentando várias questões na área de arquivos, entre elas, o acesso a 

informações de natureza privada, a saber: a lei 8.159, de 1991, conhecida como Lei 

de Arquivos, que possui um capítulo dedicado aos arquivos privados; o decreto 4.073, 

de 2002; e a Resolução nº 17, do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ). 

Ainda nesse contexto sobre legislação e informação, retomamos aqui a Lei nº 

12.527, de 18 de novembro de 2011, artigo 31, no que se refere as informações 

pessoais, onde deve se respeitar a intimidade, imagem e honra das pessoas, dessa 

forma é basilar se preservar os documentos pessoais e dar acesso, contudo, respeitar 

a classificação do documento quanto a natureza que poderá ser sigiloso ou ostensivo. 

 

2.1 ARQUIVO PESSOAL: BREVE ABORDAGEM 

 

Dentre os arquivos permanentes, os arquivos pessoais são os mais 

procurados, considerando o lugar que as histórias pessoais e intelectuais têm 

ocupado na pesquisa social e historiográfica, aprofundando diversas reflexões sobre 

o indivíduo, a história, a educação e a memória. 

Conforme afirma Oliveira (2013, p. 29), “[...] os arquivos pessoais, apesar de 

não ocuparem um lugar privilegiado na formulação e implementação de políticas 

arquivísticas públicas, representam um conjunto relevante de registros que constituem 

parte da memória coletiva”. Os arquivos pessoais podem ser comparados, em muitas 

situações aos arquivos institucionais, pois muitas vezes, arquivos pessoais convivem 

com os institucionais e os produtores possuem relação de duas vias que se cruzam, 

seja no ambiente pessoal e nas atividades institucionais, contudo, eles não são iguais, 

como afirma os autores: 

Conforme esclarece Conforme Catherine Hobbs em sua investigação dos 
arquivos pessoais, as práticas arquivísticas dos indivíduos e das famílias não 
são suscetiveis a controles de procedimento como os exercidos sobre os 
arquivos institucionais. (EASTWOOD; MACNEILL, 2016, p. 11). 
 

Para Belloto (2006, p. 266) arquivo pessoal “ é  o conjunto de papéis e material 

audiovisual ou iconográfico resultante da vida e da obra/ atividades de estadistas, 

políticos, administradores, líderes de categorias, profissionais, cientistas escritores 

etc”, diante da afirmação, podemos reforçar o quanto é essencial o estudo nesse tipo 

de arquivo, porque são fontes de informação e contribui para a memória. 
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Segundo Duarte (1999, p. 75) “arquivo é memória e esta, por sua vez, tem 

potencialidade para informar e alterar a realidade dele e dominar o presente. A 

memória só é pensável como arquivo quando se pretende determiná-lo enquanto 

monumentalidade”. 

Ao estudarmos o arquivo pessoal, observamos sua relação com a sociedade. 

Em alguns momentos ele se relaciona com uma determinada instituição, na qual o 

autor tenha atuado, ou seja, acumulou documentos. 

O arquivo pessoal constitui valiosa fonte de informação, seja pela 

especificidade dos tipos documentais que os caracterizam, seja pela possibilidade que 

oferecem de complementar dados constantes em arquivos de natureza pública e que 

devem manter a organicidade5. 

Por outro lado, Camargo e Goulart (2007, p. 36) reforça que: 

os arquivos pessoais têm sido abordados por meio de critérios originários das 
bibliotecas, coerentes com a tradição de ali se depositarem as obras e demais 
papéis de escritores. Dessa perspectiva, os documentos são tratados um a 
um gerando unidades descritivas autônomas (CAMARGO; GOULART, 2007, 
p. 36) 
 

Nesse sentido, o uso de critérios bibliográficos utilizados para documentos de 

arquivos foge da teoria arquivística, em relação ao contexto da descrição, tornando-a 

inadequada. 

Ainda sobre o arquivo pessoal, precisamos compreender o seu caráter 

polissêmico, até porque Camargo e Goulart (2007, p. 41) nos faz refletir sobre este 

tipo de arquivo, quando afirma: “[...] os arquivos pessoais são prolíferos documentos 

desprovidos de metadados: fotografias sem legendas, anotações de todo tipo em 

inusitados suportes, objetos desvinculados dos conjuntos que lhe dariam suporte”, 

desta maneira podemos ver o quanto são diversos e reunidos, às vezes desvinculados 

dos conjuntos que lhe dariam suporte. 

De acordo com Mckemmish (2013, p. 32) “As novas tecnologias permitem a 

integração dos arquivos pessoais e públicos, à medida que os arquivos pessoais 

públicos já nascem em formato digital nos ambientes da rede mundial de 

computadores”. A partir das novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), 

podemos verificar no arquivo pessoal uma crescente integração entre as entidades, 

sejam públicas ou pessoais, principalmente no que se refere ao arquivo nato digital, 

                                                 
5 Organicidade: isto é, da capacidade de refletir a estrutura, funções e atividades da entidade 
acumuladora (CAMARGO, 1998, p. 1) 
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algo que devemos ampliar os estudos, quanto a recuperação deste tipo de informação 

e à sua preservação em meio digital, pois esta realidade já é fato. 

Compreender sobre a recuperação dos documentos fotográficos, neste caso, 

no arquivo pessoal, nos remete a necessidade de incluir os metadados46desde o 

momento da produção e descrição documental, algo essencial Desta forma, o acesso 

se torna eficiente e visa a disseminação da informação. 

Sobre o conceito de arquivo pessoal e sua finalidade, segundo Belloto (2006, 

p. 24): 

O primeiro momento corresponde ao processo de acumulação documental e 
sua utilização no cotidiano, como uma forma de comprovar a existência civil 
do sujeito perante as instituições ou um modo de remeter a seus 
relacionamentos com pessoas. No segundo momento, o da preservação, o 
arquivo pessoal extrapola a finalidade jurídica, profissional ou pessoal do seu 
titular e seu uso é destinado a pesquisa científica, realizada por terceiros 
(BELLOTO, 2006, p. 24). 
 

Reforçamos, portanto, a importância do arquivo pessoal, seu elo ou ligação 

em alguns momentos com arquivo institucional, onde podemos observar uma via de 

mão dupla, ou seja, o pessoal e institucional se relacionam diretamente e, ambos são 

importantes para a pesquisa e memória. 

Os arquivos privados de pessoas físicas ou jurídicas, os quais contenham 

documentos relevantes para a história, a cultura e o desenvolvimento científico 

nacional podem ser declarados de interesse público e social, ou seja, são essenciais 

para pesquisa e geração de saberes. 

O arquivo pessoal se diferencia quanto à sua tipologia e espécie documental, 

pelo fato de apresentar grande número de tipos documentais, como cartas, cartões-

postais, diários pessoais, etc. Em relação aos arquivos institucionais onde podem 

conter documentos que são públicos em função, do órgão emissor, mas que possuem 

um caráter pessoal por se referir/pertencer a determinado indivíduo, a exemplo: 

certidão de nascimento, certidão de casamento, histórico escolar, convites, fotografias 

de eventos etc. 

Por outro lado, também há arquivo pessoal, cujo tipo de documentação muito 

se assemelha, ao que é comumente encontrado em Arquivos Públicos. Para tal, é 

preciso saber explorar as características peculiares do arquivo pessoal, dentre elas a 

prevalência de gêneros, formatos e tipos documentais diferenciados. 

                                                 
4 Metadados: dados que servem para descrever grupos de dados que poderíamos chamar de objetos 
informatizados” ou “descrições estruturadas de um objeto informatizado”: citado por Gill (1998). 
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Muitos profissionais realizam pesquisas neste tipo de arquivo, a exemplo dos 

antropólogos (trabalhando sobre álbuns de família), dos historiadores que pesquisam 

em fotografias e manuscritos, além disso, profissionais das áreas de letras e áreas 

afins, os quais atuam nos mais variados gêneros de documentos, seja textual, 

iconográfico7, audiovisual, cartográfico e, mais recente, o musical. 

Arquivos pessoais são classificados como de interesse público e social por 

meio de dispositivo legal. Nesses casos, a lei de acesso à informação determina que 

sejam preservados e colocados à disposição dos pesquisadores, mas, devemos 

atender as restrições e direitos de acesso. 

Conforme Belloto (2006, p. 267) “o primeiro momento corresponde ao 

processo de acumulação documental e sua utilização no cotidiano, como uma forma 

de comprovar a existência civil do sujeito perante as instituições ou um modo de 

remeter a seus relacionamentos com pessoas”. 

Ainda Belloto (2006, p. 267) “no segundo momento, o da preservação, o 

arquivo pessoal extrapola a finalidade jurídica, profissional ou pessoal do seu titular e 

seu uso é destinado a pesquisa científica, realizada por terceiros”. 

Percebe-se que ao atuarmos com o arquivo pessoal, é necessário 

compreender o quanto o social está presente, desde a acumulação, perpassando pela 

sua utilização diariamente, até sua utilização para a pesquisa, responsável pela 

disponibilidade e acesso para gerar novos conhecimentos. 

Para Cunha (2016, p.16) “a arte de guardar que compõe a essência da 

existência dos acervos torna-se necessária no intuito de não apenas preservar 

memórias, mas também de servir de fonte/documentos à produção historiográfica”. 

 

2.2 A FOTOGRAFIA COMO DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO 

 

A fotografia como documento e suporte de informação que tem a possibilidade 

de mediar ou estabelecer um vínculo entre as gerações do passado e do presente, 

contribui para a formação e manutenção da memória, o que a qualifica como um 

importante instrumento de pesquisa e recordação. 

 

                                                 
5 Documento iconográfico: Gênero documental integrado por documentos que contêm imagens fixas, 
imagens impressas, desenhadas ou fotografadas, como fotografias e fotografias gravuras. (BRASIL, 
2005, p. 232). 
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As limitações da memória humana levaram o homem a buscar em recursos 
externos as chamadas memórias artificiais, a compensação para o 
esquecimento. A necessidade de possibilitar o acesso aos registros por ele 
produzidos no decorrer do tempo levou à criação das chamadas instituições 
de memória que deveriam preservar os registros do conhecimento humano 
nas suas mais diversas formas de materialização: arquivos, bibliotecas e 
museus. (OLIVEIRA; RODRIGUES, 2011, p. 2) 
 

A fotografia, através da sua expansão, após ser inventada e como 

documentação, deixou à sociedade atual um instrumento extraordinário de registro da 

memória coletiva. Por tudo isso, aliado aos sentimentos e emoções que uma fotografia 

pode trazer, justifica-se, então, a necessidade de conservar, preservar, restaurar e 

disseminar os documentos fotográficos, como afirma Kossoy: 

[...] a reprodução sob os mais diferentes meios – é, em função da 
multiplicação do conteúdo (particularmente quanto publicado), 
fundamentalmente um instrumento de disseminação da informação histórico-
cultural. Daí a importância da organização de arquivos sistematizados de 
imagem: iconotecas destinadas a preservar e difundir a memória histórica. É 
em função dessa multiplicação da informação que a fotografia alcança sua 
função social maior. (KOSSOY, 2001, p. 42) 
 

Além disso, a fotografia é um documento e fonte de informação, pelo fato de 

ser figurada. Sabemos que o homem percorreu diferentes práticas, até chegar à 

invenção do daguerreótipo8, passou pela criação e desenvolvimento da câmera 

escura, formada por uma caixa preta vedada totalmente da luz, a qual possuia um 

pequeno orifício, que permitia a passagem da luz e a formação de imagens dentro 

dela. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Câmera escura 

 

Louis Jaques M. Daguerre foi o primeiro a dar início ao processo fotográfico, 

comercializado ao grande público.  Em relação a câmara escura, existe desde a 

Antiguidade, contudo, em 1816, afirmam Rosseau e Couture, (1998, p. 231) “que 

Niepce realizou a primeira fotografia de fixação permanente, em 1839, Daguerre 

                                                 
8 Daguerreótipo: antigo aparelho fotográfico inventado pelo francês Louis Jacques Mandé Daguerre. 
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aperfeiçoa o daguerreotipo conforme o ângulo de iluminação”, na qual os sais de prata 

parecem formar então uma imagem positiva, sendo produzidas imagens. Nesse 

contexto Burke nos afirma: 

A era do Daguerreótipo produziu imagens memoráveis, tais como a reunião 
de cartistas em aparência Kennington Cannon em 1848 […] que registra a 
aparência ordeira do que a classe média via como aparência ordeira do que 
a classe média via como um momento subsersivo. Na era da fotografia, a 
lembrança e de determinados acontecimentos tornou-se cada vez mais 
intimamente associada com suas imagen visuais. (BURKE, 2017, p. 209) 

 

Ainda sobre a origem da fotografia, muito resumidamente, é preciso 

compreender que os daguerreótipos são peças únicas, algo que não permite ser 

retirada em outros exemplares. Ele foi utilizado até meados dos anos de 1860, sendo 

ocupado o espaço pelo emprego da placa de vidro em colódio úmido, o qual surgiu 

em 1851, como Duarte & Cruz nos explicitam: 

Desde a invenção da fotografia, várias técnicas e processos vêm sendo 
utilizados para (re)produção de imagens, cada uma apresentando 
características físico-químicas e estéticas distintas, que devem ser 
conhecidas e mantidas. Um deles é o daguerreótipo, primeiro processo 
fotográfico a conhecer sucesso comercial. Seu invento - oficializado na 
França em 1839 como descoberto por Louis-Jacques Mandé Daguerre, 
representado por fotografia sobre metal, com estrutura muito fina de imagem 
obtida na câmara escura por partículas de mercúrio sobre placa de prata 
polida - transformou os meios de comunicação e informação. (DUARTE, 
CRUZ, 2007, p. 4) 

 

A imagem é fonte de informação e evoluiu com o passar dos anos, desde as 

primeiras capturas de imagem, o daguerreotipo, a fotografia analógica até a fotografia 

digital, conforme explicita Filippi (2002, p. 18): 

O desejo de registrar com maior realismo os fatos levou ao aparecimento de 
máquinas de desenhar e retratar, utilizada no princípio a câmera escura nos 
séculos XVI e XVII. A câmara escura foi, portanto, a origem da câmera 
fotográfica, evoluiu com o passar dos anos até as atuais câmeras digitais. 
(FILIPPI, 2002, p. 18): 
 

No contexto das fotografias que acompanham dossiês textuais, apontam 

Rouseau e Couture, (1998, p. 233), a sua avalição deve ter em conta o conjunto dos 

documentos e não cada uma separadamente, algo que ao se observar no arquivo 

pessoal, é basilar para contextualizar a imagem aos fatos, e sua produção. 

As fotografias nem sempre se encontram em séries estáveis; ao contrário, 
podem apresentar-se pulverizadas em várias séries de tipologias 
documentais distintas, ‘fazendo parte’ de documentos textuais, impressos, 
eletrônicos. (LACERDA, 2012, p. 289). 
 

Para melhor ampliar os estudos sobre a fotografia como documento de 

arquivo, a partir do século XX, se inicia a contextualização com as teorias arquivística. 

Deve-se ressaltar também que o acúmulo da documentação fotográfica nas 
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instituições governamentais e privadas tem se ampliado com a era digital e preservá-

las é de suma importância para o registro e memória. 

A documentação fotográfica pode auxiliar na reconstrução da história e 

também da identidade de um povo, nela, o pessoal e o coletivo encontram uma 

harmonia, relembrando muitas vezes o esquecido, como afirma Barros (1989, p. 39): 

Já está presente na intenção de deixar a imagem impressa no papel 
fotográfico, como um documento de um fragmento de espaço e de tempo, a 
necessidade ou o desejo de amanhã relembrar um rosto, um gesto peculiar 
e um instante. A imagem traz ali presente uma pista para o caminho da 
memória. (BARROS, 1989, p. 39) 
 

Segundo relata Burke, 2017 na obra “Testemunha ocular”, o uso da imagem 

é tão importante quanto aos testemunhos orais e textuais por serem forma de 

evidência histórica; ele também nos alerta sobre a necessidade de apurar criticamente 

a veracidade do que é retratado, ou seja, investigar seu contexto hitórico, político e 

social para assim tornar a fotografia como fonte de pesquisa histórica-cultural. 

Sobre a documentação fotográfica no arquivo pessoal, Lacerda (2012, p. 295) 

nos remete a refletir sobre tentar rotular os diversos “tipos documentais”, ao afirmar 

que é impossível reduzir todos os casos às categorias preexistentes. 

 
Quando consideramos essas várias facetas que regem a economia da 
produção de conjuntos de registros fotográficos, por pessoas ou por 
instituições, percebemos por que não é tarefa simples tentar rotular os 
diversos ‘tipos documentais’ fotográficos em categorias padronizadas.  Em 
alguns casos são possíveis aproximações, mas logo se percebe que é 
impossível reduzir todos os casos às categorias preexistentes. Daí a 
necessidade de nos voltarmos para o entendimento do percurso pelo qual 
uma imagem ascendeu à categoria de documento. Dessa forma é possível 
descobrir que uma única imagem pode ter estado envolvida em múltiplos atos 
de criação, como, por exemplo, se tiver sido utilizada em diversas situações 
de comunicação. (LACERDA, 2012, p. 295). 

 

Ainda sobre as fotografias como documento de arquivo, devemos reforçar que 

são produtos das ações e transações de ordem burocrática ou sociocultural, 

responsáveis pela sua produção, veiculação de conteúdo dos mais diversos. Para tal, 

devem possuir um tratamento arquivistico, relacionando-as ao universo que as gerou, 

algo que pouco ocorre nos arquivos, como cita Lacerda (2012). 

 
Os materiais visuais e mais especificamente as imagens técnicas de 
produção visual – nos quais estão incluídos a fotografia e o registro fílmico – 
são tradicionalmente vistos como autorreferentes, imagens de ‘alguma coisa’, 
sem conexão clara com o restante do arquivo e com a entidade produtora e 
responsável pela existência do conjunto. A hegemonia do valor factual das 
imagens determina o tratamento a elas aplicado, e, a despeito do tipo de 
acervo que se tenha em mãos, os esforços para a identificação e a descrição 
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dos materiais são sempre direcionados a fatos, pessoas, lugares e épocas 
retratadas. (LACERDA, 2012). 
 

Devemos discutir sobre o valor documentário da fotografia no arquivo, 

deslocar o interesse pelo conteúdo da imagem, indo em direção a compreender o 

contexto de produção desses registros. Há estudos atuais que fortalecem por meio da 

perspectiva teórica e metodológica que a análise diplomática oferece como 

instrumento para se entender o estatuto documental de registros no mundo 

contemporâneo. 

Por outro lado, vimos que temos a problemática das fotografias nos arquivos, 

por conta de suas diferenças em relação aos documentos textuais. É necessário 

defender seu caráter de documento arquivístico, principalmente se levarmos em conta 

a diplomática, algo que também se tem discutido em relação aos documentos digitais.  

Lacerda (2012, p. 286-287) relata: 

[...] embora o trabalho de Duranti se concentre em documentos surgidos de 
uma atividade administrativa prática – oficial e pública –, do gênero textual, 
acreditamos poder dialogar com seus fundamentos, levando em 
consideração o debate em torno dos documentos fotográficos em arquivos a 
partir das diferenças que esses documentos apresentam em sua constituição 
como veículo de comunicação e documentação. Embora não totalmente 
aplicável às fotografias nos arquivos, a crítica diplomática contribui para uma 
reflexão mais profunda sobre esses registros que integram conjuntos 
documentais, uma vez que estabelece a necessidade da conexão entre 
documentos arquivísticos e contexto de produção. (LACERDA, 2012, p. 286-
287). 
 

Devemos também compreender o estudo orgânico-funcional, o qual pretende 

identificar as entidades produtoras do contexto onde os documentos de arquivo são 

produzidos. Silva e Ribeiro (1999, p. 132) descrevem que o arquivo é composto por 

dois elementos: a) Elemento orgânico - entidade produtora dos documentos; b) 

Elemento funcional – representado pelas funções e atividades desenvolvidas e 

identificadas nos documentos, ainda Silva (2004, p. 58) explica que: 

A primeira é a ação humana e social que geram e contextualizam a informação 

(os documentos), impondo-se, por isso, através da noção operatória de organicidade 

bastante utilizada pelos arquivistas. Desta ideia decorre outra também fundamental: a 

informação busca ser transversal, por meio de vários planos da atividade humana e 

social, na qual se verifica uma interação e uma integração estabelecidas pela ação 

humana e organizacional com os seus vínculos e traços próprios. 
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Os elementos orgânicos e funcionais do arquivo, apenas são identificados 

quando estruturados na forma inteligível. Para atender aos rigores da cientificidade do 

paradigma atual exige na estrutura dos arquivos na era da informação. 

Para Henrique (2010, p. 20): 

[...] aos cientistas da informação, na leitura do documento, importa, 
principalmente, o conteúdo do documento fotográfico, ainda que, a escolha 
do equipamento, da película, da luz e a composição transmitam informações, 
que ajudam a entender o conteúdo. (HENRIQUE, 2010, p. 20) 

 

Diante das reflexões apresentadas, considerar o documento fotográfico puro 

e simplesmente equivale a desconsiderar essa espécie documental como integrante 

em um processo informacional de registro histórico, merecedor de tratamento à sua 

perenidade. 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Iniciamos a revisão teórica para a escrita desta dissertação, em seguida foi 

realizada a primeira visita a Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), onde se encontra 

o arquivo pessoal de Rui Babosa, o primeiro contato em março de 2016, na cidade do 

Rio de Janeiro (Anexo C), após contato prévio e agendamento por e-mail, houve o 

atendimento pela equipe do Arquivo Histórico da Fundação e, foi realizada a 

observação por meio da pesquisa participante.  

Em continuidade houve a leitura das referências dos teóricos vinculados à 

metodologia da pesquisa, algo fundamental para o entendimento do papel do 

pesquisador inserido no desenvolvimento de um trabalho de pesquisa, além disso, foi 

possível depreender que essa pesquisa se trata de um estudo descritivo, com 

abordagem qualitativa. Utilizamos um questionário/entrevista, aplicado no Arquivo 

Histórico da Fundação Casa de Rui Barbosa, aos responsáveis pelo arquivo pessoal 

de Rui Barbosa. 

O foco do trabalho é a descrição arquivística da documentação fotográfica, 

pertencente a série iconografia, identificada, descrita e disponibilizada via Web. A 

documentação original em formato analógico está preservada e foi digitalizada para 

ampliar o acesso. 

Além disso, com os itens analisados, por meio do questionário, é basilar 

reforçar a missão da Fundação Casa de Rui Barbosa, visando promover o acesso 

para a pesquisa e preservação da memória da produção literária e humanística, bem 

como congregar iniciativas de reflexão e debate acerca da cultura brasileira. 

Na realização do estudo sobre a descrição da fotografia no arquivo pessoal 

do citado jurista foi possível, por meio da revisão da literatura, para assim traçar um 

caminho metodológico, como nos afirma Yin (2010, p.23) “primeira e primordialmente, 

você deve explicar como está se dedicando à observação de um caminho 

metodológico rigoroso”, se o realizou, poderá focar e compreender as questões da 

pesquisa. 

Diante do exposto procuramos destacar o objetivo principal, estudar a 

descrição arquivística da fotografia no arquivo pessoal, seja em meio analógico ou 

digital. A partir desse arquivo investigamos os critérios utilizados para este trabalho 

intelectual e recuperação da informação da série fotografia. 
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Por se tratar de um arquivo pessoal, cuja última data-limite de produção 

encontram-se entre 1849 a 1923, este não ultrapassou o prazo legal de 100 anos, 

conforme prazo da Lei de Acesso à Informação (LAI), lei nº 12.527, de 18 de novembro 

de 2011, no seu artigo 31, seção V, das informações pessoais, aderimos à moderação: 

1º As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à intimidade, 
vida privada, honra e imagem: I - terão seu acesso restrito, 
independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 
(cem) anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente 
autorizados e à pessoa a que elas se referirem. (BRASIL, 2011). 
 

Assim, houve a descrição dos elementos contextuais da documentação 

fotográfica do arquivo pessoal em análise, sem transcrições de conteúdo, em respeito 

à honra e imagem das pessoas envolvidas na documentação fotográfica do arquivo, 

até porque ao contabilizar a data de produção limite de 1923, com o ano atual de 2018, 

há 95 (noventa e cinco) anos, ou seja, ainda faltam 05 (cinco) anos para cumprir o 

prazo legal. 

A partir de um planejamento sistematizado para a pesquisa científica que, 

para Gil (2010, p. 42), tem um caráter pragmático por ser um “processo formal e 

sistemático de desenvolvimento do método científico”. Destacamos como objetivo 

fundamental, descobrir respostas para a pergunta, como afirma Vieira (1999, p. 21), 

“para organizar o conteúdo de cada capítulo da sua tese, convém que você veja sua 

pesquisa como resposta a uma pergunta”, neste caso: a documentação fotográfica foi 

realizada a partir da descrição arquivística e seus elementos? 

Este estudo objetiva propiciar reflexão sobre a descrição arquivística na 

documentação fotográfica do arquivo pessoal. Deste modo, buscamos contribuir para 

ampliar os estudos, especificadamente, o tratamento da documentação fotográfica, 

neste caso, da série iconografia. 

Uma característica essencial do método científico é a investigação 

organizada, o controle das observações e a utilização de conhecimentos teóricos. 

Para esta pesquisa se utilizou a leitura das referências e em paralelo o preenchimento 

de uma planilha (APÊNDICE C), cujos campos foram utilizados durante a escrita da 

dissertação, dessa forma, elucidamos, ampliamos a capacidade de observar, 

selecionar e organizar às informações sobre o tema discutido. 

Assim, direcionamos nosso olhar à documentação fotográfica pertencente ao 

arquivo pessoal de Rui Barbosa, onde nosso objetivo foi analisar a série fotografia, 
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com a pesquisa via site da FCRB e, posteriormente, questionário aplicado in loco. 

Neste estágio, conhecer a descrição arquivística e recuperação da informação.  

Em relação a definição de Marconi e Lakatos (1990, p. 78), "a característica 

da pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados está restrita a documentos, 

escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias”. Consonante a 

isto, observou Gil (2002, p. 47), dizendo que é de suma relevância a pesquisa 

documental, ao considerar que os documentos constituem fonte rica e estável de 

dados, É evidente que os documentos subsistem ao longo do tempo, tornando-o uma 

das mais importantes fontes de dados em qualquer pesquisa.  

Para Marconi e Lakatos (1991, p. 67), definir uma metodologia de pesquisa é 

um desafio enriquecedor ao pesquisador, que precisa estar atento ao cumprimento de 

seus objetivos e esclarecimento das hipóteses. 

Ao selecionamos os autores para a reflexão teórica-conceitual, o passo 

posterior, foi a leitura e releitura que nos direcionou à temática levantada. Em seguida, 

buscou-se efetivar o cruzamento das ideias constantes para que pudéssemos iniciar 

a construção deste texto.  

Ao obtermos informações de interesse para uma boa investigação, com um 

objetivo definido, utilizamos como instrumento a entrevista (APÊNDICE A). Segundo 

Minayo (2007, p. 64), a “entrevista é acima de tudo uma conversa a dois, ou entre 

vários interlocutores, realizada por iniciativa do entrevistador, qual objetiva construir 

informações pertinentes para o objeto da pesquisa, [...]” pesquisa in loco, estudos 

teóricos para fundamentação e aprofundamento dos objetivos. Somadas a essa 

consideração, as tendências metodológicas das ciências humanas e sociais, em 

especial das pesquisas descritivas desenvolvidas no contexto da organização da 

memória e do conhecimento, apontadas pela ciência da informação, traçamos a 

abordagem e o percurso da pesquisa, como afirma Martin e Gaskell: 

Assume-se aqui que o pesquisador, ou já tenha desenvolvido um referencial 
teórico ou conceitual que guiará sua investigação e identificação dos 
conceitos centrais e os temas que deverão ser vistos na pesquisa, ou tenha 
se decidido a trabalhar dentro do referencial da Teoria Fundamentada 
(Grounded Theory - GLASER & STRAUSS, 1967). De acordo com esta 
escolha, duas questões centrais devem ser consideradas, antes que qualquer 
forma de entrevista: o que perguntar (a especificação do tópico guia) e a 
quem perguntar (como selecionar os entrevistados). (MARTIM e GASKELL, 
2011 p. 66) 

 

Em março de 2017, após contato por e-mail, pudemos agendar a visita por 

meio do servidor Leandro Jaccoud (a quem agradecemos o apoio e contribuições para 
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a pesquisa), do setor do Serviço de Arquivo Histórico e Institucional (SAHI), 

responsável pelo tratamento e organização da documentação fotográfica do arquivo. 

Lá foi possível compreender a dinâmica e tratamento arquivístico para a 

documentação, seja por meio do arranjo, com a série Iconografia, até chegar a 

fotografia, nosso objeto de estudo a descrição arquivística da fotografia até a 

disponibilização para consulta e acesso dos pesquisadores. 

Em julho do mesmo ano fui apresentada formalmente a FCRB, por meio de 

Carta de Apresentação (Anexo A) o que possibilitou a aplicação do questionário aos 

dois funcionários que atuam no arquivo pessoal de Rui Barbosa e acompanharam 

todo o processo de estruturação do acervo, em especial da documentação fotográfica. 

Para compreender como ocorreu a descrição da documentação fotográfica no 

arquivo pessoal de Rui Barbosa, foi essencial aplicar o questionário, onde foi relatado 

que desde a identificação e, posterior descrição das fotografias, um ponto muito 

significativo foi a participação de familiares conforme trecho retirado do questionário 

respondido pelo servidor da Casa de Rui Barbosa. De acordo com a servidora Leila 

Stephanio, 2017 “parentes vinham até a FCRB e contribuíam para realização das 

atividades. Deve-se considerar também que familiares de Rui Barbosa e funcionários 

da Fundação Casa de Rui Barbosa, o que facilitou muito este processo”. 

Considerando nossa compreensão acerca dos caminhos trilhados na 

metodologia caracterizada como de natureza descritiva, com abordagem qualitativa, 

utilizando a técnica de levantamento documental, tendo aplicado a entrevista e, por 

meio das observações diretas a partir do arquivo de Rui Barbosa, disponibilizados em 

rede. 

No percurso, com o intuito de produzir informações inerentes ao objeto desta 

pesquisa, realizamos entrevista in loco, que também nos possibilitou o acesso e 

conhecimento do arquivo pessoal de Rui Barbosa, assim observamos a competência 

do arquivo dessa ordem transmite a ideia de transporte a temporalidade do titular.  

Sobre os documentos fotográficos analisados, vale salientar, não houve 

intervenção direta da pesquisadora no presente arquivo pessoal, ou seja, o processo 

incluiu só agir como observadora, conforme a hipótese deste trabalho, os parâmetros 

de descrição arquivística, presentes no série iconografia – fotografia, contribuem com 

a preservação da memória pois, oferecem acesso estruturado ao acervo, outras 

etapas foram percorridas, mantendo-se sempre em vista os objetivos geral e 

específicos estabelecidos no momento da configuração da pesquisa. 
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Por meio do primeiro contato presencial na Fundação Casa de Rui Barbosa, 

durante o evento do II Encontro de Arquivos Pessoais e Cultura, no período de 21 a 

23 de setembro de 2016, evento do Programa de Pós-graduação em Memória e 

Acervos da Fundação Casa de Rui Barbosa cujo tema “O direito à memória e à 

intimidade”, realizado no auditório da FCRB, na cidade do Rio de Janeiro. 

O evento tratou das reflexões sobre a importância dos arquivos pessoais, que 

são produzidos fora dos contornos institucionais e representam um importante 

conjunto sobre a vida em sociedade e a cultura, e os trabalhos apresentados foram 

no contexto dos temas: Tema 1 - O direito à memória e à intimidade: visibilidade e 

internet; Tema 2 - O impacto da tecnologia na construção, preservação e no acesso à 

memória; Tema 3- O direito à intimidade: acesso, limites e parâmetros. 

Já em fase de leituras e ajustes do projeto para a escrita desta dissertação 

sobre a descrição arquivística da documentação fotográfica, a partir do arquivo 

pessoal de Rui Barbosa, onde notamos a grande contribuição à pesquisa e à 

preservação da memória. 

O sistema utilizado para atender as questões do método diplomático, tem a 

sua base principal estruturada pelas diretrizes normativas de descrição internacional 

da arquivologia, representadas no Brasil pela Norma Brasileira de Descrição 

Arquivística (NOBRADE), datada de 2006, na qual pudemos observar as áreas de 

descrição apresentadas pela citada norma, como se apresentam no arquivo, sua 

estrutura lógica, física e funcional.  

Em relação a definição de Marconi e Lakatos (2010, p. 78), "a característica 

da pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados está restrita a documentos, 

escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias”. Gil (2002, p. 47) 

reforça a importância da pesquisa documental, ao considerar que os documentos 

constituem fonte rica e estável de dados. Para tal, é evidente que os documentos 

subsistem ao longo do tempo, tornando-o uma das mais importantes fontes de dados 

em qualquer pesquisa. Para Marconi e Lakatos (2010, p. 67), definir uma metodologia 

de pesquisa é um desafio enriquecedor ao pesquisador, que precisa estar atento ao 

cumprimento de seus objetivos e hipóteses. 

Realizamos o levantamento bibliográfico, em paralelo ao contato do que se 

referia a documentação fotografia e sua descrição arquivística. Selecionamos os 

autores, o passo posterior, foi leituras e releituras que nos direcionaram à temática e 
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problemática levantada. Em seguida, buscou-se efetivar o cruzamento das ideias 

constantes para que pudéssemos iniciar a construção do texto dissertativo.  

Na busca de obtermos informações de interesse para uma boa investigação, 

com um objetivo definido, utilizamos como instrumento a entrevista. Segundo Minayo 

(2007, p. 64), a “entrevista é acima de tudo uma conversa a dois, ou entre vários 

interlocutores, realizada por iniciativa do entrevistador, qual objetiva construir 

informações pertinentes para o objeto da pesquisa, [...]” pesquisa in loco, estudos 

teóricos para fundamentação, essencial para o aprofundamento dos objetivos. 

Somadas a essa consideração, as tendências metodológicas das ciências humanas 

e sociais, em especial das pesquisas descritivas desenvolvidas no contexto da 

organização da memória e do conhecimento, apontadas pela ciência da informação, 

traçamos a abordagem e o percurso da pesquisa.  

Considerando nossa compreensão acerca dos caminhos trilhados na 

metodologia caracterizada como de natureza aplicativa, com abordagem qualitativa, 

utilizando a técnica de levantamento documental, utilizando como instrumento da 

entrevista e observações diretas a partir do arquivo de Rui Barbosa, disponibilizados 

na Web. 

Com o intuito de produzir informações inerentes ao objeto desta pesquisa, 

realizamos entrevista in loco, que também possibilitou ter acesso e conhecer o arquivo 

pessoal físico Rui Barbosa, assim observamos a competência que um arquivo pessoal 

dessa ordem possui, ao sentir uma sensação única de transporte no tempo e na vida 

do titular. Esses documentos traduzem a memória, de quem o acumulou, e nos reporta 

ao documento do homem em aspectos e temporalidade.  

 

  



37 

 

4 O CONTEXTO DO ARQUIVO PESSOAL DE RUI BARBOSA 

 

O arquivo pessoal de Rui Barbosa está na propriedade e prédio onde funciona 

a Fundação Casa de Rui Barbosa, na Rua Clemente nº 134, Botafogo, Rio de Janeiro 

De acordo com Mello e Mendonça (1997, p. 9) pertenceu primeiramente ao 2º Barão 

da Lagoa, tendo-se iniciado em 1849 (por coincidência, ano de nascimento de Rui 

Barbosa) e concluído em 1850 construção do prédio principal, embora o Rui Barbosa 

comprou a propriedade a 23 de maio de 1823, período do governo da República, já 

pensando em recolher à sua biblioteca, contudo, o mesmo foi exilado no governo de 

Floriano Peixoto e, em 1895, quando voltou da Inglaterra. 

Conforme destacam Mello e Mendonça (1995) o precioso arquivo pessoal e 

Rui Barbosa “com cerca de 60.000 documentos acumulados por ele durante toda a 

vida: a correspondência, o legado intelectual, seus documentos pessoais, as 

fotografias”. 

O arquivo pessoal de Rui Barbosa foi formado a partir dos documentos 

acumulados e após incorporado ao patrimônio público cultural brasileiro, no ano de 

1924, além de possuir informações históricas, o arquivo compreende o período da 

primeira república. 

Em decorrência do grande volume documental e outros arquivos que foram 

doados a Fundação Casa de Rui Barbosa, hoje com um Sistema de Arquivo, 

responsável por coordenação, circulação, acumulação, organização e controle, 

buscam também preservar e conservar o grande patrimônio e, desta forma preservar 

a memória. 

Hoje a Fundação Casa de Rui Barbosa é referência no contexto histórico, 

social e de memória. Possui em seu entorno: a casa, livros, documentos – algo que 

nos remete as três marias, Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia, além de 

atender a pesquisadores e comunidade em geral, onde podem aproveitar das 

instalações, seja do jardim, auditório e casa museu e seus mais diversos eventos 

nacionais e internacionais. 
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4.1 O RUI BARBOSA: BREVE TRAJETÓRIA 

 

Rui Barbosa de Oliveira nasceu em 5 de novembro de 1849, Rua dos Capitães 

(que depois passou a ter o seu nome), Freguesia da Sé, cidade do Salvador, Bahia. 

Filho de João José e Maria Adélia Barbosa de Oliveira. No ano de 1854 inicia os 

estudos com o Professor Antônio Gentil Ibirapitanga, em 1861 ingressou no Ginásio 

Baiano, do Dr. Abílio César Borges, depois Barão de Macaúba, em 1879 morou no 

Rio de Janeiro, ao ser eleito para a Assembleia Legislativa da Corte Imperial, ele 

ganhou prestígio como orador, jurista e jornalista defensor das liberdades civis além 

disso, foi duas vezes, candidato à Presidência da República. Rui era estudioso da 

língua portuguesa e presidiu a Academia Brasileira de Letras após a morte de 

Machado de Assis.  

Em 1907, representou o Brasil na Segunda Conferência Internacional da Paz 

em Haia e, já no final de sua vida, foi eleito Juiz daquela Corte Internacional. Na casa 

onde viveu de 1895 a 1923. 

Em 1877, com o partido em alta, ingressou na Câmara Baiana e no ano 

seguinte no Parlamento do Império. Empenhou-se pela reforma eleitoral, pela reforma 

do ensino e pela libertação dos escravos sexagenários, que foi derrotada na Câmara. 

O controle dos votos feito pelos fazendeiros escravistas e uma campanha contra os 

abolicionistas não reelegeu Rui Barbosa. 

Nesse mesmo ano, durante o governo de Deodoro, exerceu as funções de 

Ministro da Fazenda. Dois fatos marcaram sua passagem: a Constituição de 1891, 

quase toda de sua autoria, e o encilhamento. Depois de graves crises e violenta 

inflação, Rui Barbosa deixou o governo. 

Rui Barbosa foi candidato à presidência da república em 1909, quando o 

escolhido foi o Marechal Hermes da Fonseca. Em 1919, o nome de Rui surgiu com 

fortes possibilidades de ser indicado pelo Partido Republicano, mas Rui se recusou 

comparecer à convenção, contudo mesmo assim recebeu 42 votos. Epitácio Pessoa, 

paraibano, apoiado por São Paulo e Minas, venceu com 139 votos. 

Embora derrotado, Rui Barbosa era respeitado nacionalmente. Foi convidado 

para chefiar a delegação do Brasil na Liga das Nações, mas recusou o convite. Em 

10 de março de 1921, em ofício ao Senado, mostrando sua descrença na Velha 

República, que os princípios e a lealdade que consagrou sua vida pública eram corpo 

estranho na política brasileira. 
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Homem culto e bem-educado, em cuja convivência todos captavam 

ensinamentos permanentes, intelectual, tendo recebido formação acadêmica, Rui 

Barbosa estava à frente do seu tempo. 

Rui Barbosa faleceu em Petrópolis, Rio de janeiro, para onde foi se 

convalescer de uma pneumonia, no dia 1º de março de 1923. Foi sepultado em 

Salvador, Bahia, na galeria subterrânea do Palácio da Justiça – Fórum Rui Barbosa. 

O Museu Casa de Rui Barbosa, o qual foi adquirido pelo governo brasileiro, 

com todo o seu acervo museológico, bibliográfico, arquivístico e extensa produção 

intelectual 

O estudo a partir do arquivo pessoal de Rui Barbosa, no contexto da descrição 

arquivística, por meio da documentação fotográfica no arquivo pessoal, visa contribuir 

para ampliar os estudos no âmbito da Ciência da Informação e áreas afins pois a 

fotografia amplia o conhecimento, oferece benefício à informação e, dessa forma, 

contribui para a preservação da memória. 

Há o Registro Nacional do Brasil do Programa Memória do Mundo da Unesco, 

obtido em 2011 (MEMORIY, 2012), para o arquivo pessoal de Rui Barbosa, o qual 

devido a importância da documentação de Rui Barbosa e, por ser de interesse social, 

patrimônio documental e memória. 

Além disso, o arquivo pessoal de Rui Barbosa, por meio das fotografias, traz 

também um novo olhar sobre aspectos da vida pessoal e intelectual de seu titular, 

corroborando com outras formas da escrita da nossa história pois, sem dúvidas as 

fotografias podem ser fontes valiosas para a produção de pesquisas no campo 

histórico como afirma Oliveira (2013, p. 2): 

O primeiro núcleo de arquivos pessoais da Fundação Casa de Rui Barbosa é 
formado pelo arquivo de Rui Barbosa, que é composto por 60.000 
documentos textuais; 2.400 imagens; e 53 documentos cartográficos, de 
1849 a 1930. O conjunto documental representa o espaço social e político 
que o titular ocupou no cenário nacional e sua projeção internacional, na 
imprensa, nos tribunais de justiça, na tribuna parlamentar, na pasta da 
Fazenda, e nas missões diplomáticas, desde a queda do Império e aos 
primórdios do Regime Republicano. (OLIVEIRA, 2013, p. 2) 
 

Além disso, a Fundação Casa de Rui Barbosa é uma instituição 

governamental que acolhe os mais diversos acervos documentais, possui um Centro 

de Memória e Informação com setores especializados nas áreas voltadas para 

(Museu, Arquivo, Biblioteca, Arquivo-museu e literatura brasileira), portanto possui um 

amplo campo de estudo, vale ressaltar que no recorte desta dissertação, o foco foi a 

fotografia do arquivo pessoal de Rui Barbosa. 
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Conforme Silva (1972, p. 9) sobre a Fundação Casa de Rui Barbosa: 

após a morte de Rui Barbosa, ocorrida em 1º de março de 1923, o Governo 
da República - na intenção de prestar a mais alta homenagem ao eminente 
brasileiro - começa a tomar as iniciativas indispensáveis a propriedade e dos 
pertences de Rui Barbosa, como patrimônio da vida cultural brasileira. Silva 
(SILCA, 1972, p. 9). 

 

Numa das fases do trabalho de organização e busca da disseminação da 

informação do arquivo de Rui Barbosa, em relação ao banco de imagens, pudemos 

verificar a partir da obra de (MELLO; MENDONÇA, 1997, p. 37) que [...] “com vistas à 

futura informatização do acervo e à geração de um banco de imagens, adotou-se a 

indexação coordenada.9 A fotografia não é mais um elemento ilustrativo do texto 

histórico, ela é o próprio objeto da história, valorizada como fonte de informação”. 

Dessa forma, podemos reafirmar a preocupação em preservar e repassar às 

gerações atuais e futuras a documentação do arquivo pessoal de Rui Barbosa, 

contribuindo para novas pesquisas e disseminação da documentação, fonte de 

informação e memória. 

 

4.2 DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA DA FOTOGRAFIA DO ARQUIVO PESSOAL DE 

RUI BARBOSA 

 

Dentre as metodologias, a descrição arquivística visa e descrever e/ou 

representar as informações contidas em documentos, a partir de um fundo10, visa 

gerar instrumentos de pesquisa (inventários, guias, catálogos, etc.), os quais explicam 

os documentos de arquivo quanto a sua localização, identificação e administração, 

além de colocar o pesquisador informado sobre o contexto documental.  

As atividades de descrição são importantes em um arquivo porque garantem 

a compreensão do documento arquivístico. Por meio das normas da descrição, há 

elementos de significado nas etiquetas ou sinalizações, a exemplo, “âmbito e 

conteúdo”, ou seja, é um elemento descritivo que se refere a uma determinada 

informação.  

A NOBRADE visa apresentar com o elemento descritivo, uma explicação do 

seu objetivo e as normas estabelecidas para o preenchimento de cada campo 

                                                 
9 Indexação coordenada: que consiste em atribuir a cada documento um número de ordem crescente, 
de acordo com sua entrada no aarquivo (MELLO; MENDONÇA, 1997, p.57) 

 
10 Fundo: Conjunto de documentos de uma mesma proveniência. Termo que equivale a arquivo. 
(Dicionário, 2005, p. 232). 
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descritivo. A descrição é a representação de um objeto ou informação e, tem a função 

de dar significado ao objeto representado.  

Em relação aos documentos iconográficos, até então sob a guarda do arquivo, 

nos afirma: 

já procedia à sua catalogação, passam ao controle do arquivo, constituindo 
mais um conjunto documental do fundo Rui Barbosa, a série Iconografia. Este 
acervo começou a ser reunido após a morte de Rui Barbosa, a partir de um 
núcleo inicial de fotografias guardadas pelo próprio Rui, seus familiares e por 
" seu " Antônio, o mordomo. (MELLO; MENDONÇA, 1997, p. 36) 

 

Vale salientar que a descrição arquivística se tornou a solução em dado 

momento histórico, quando os primeiros profissionais, historiadores contratados pelas 

instituições de custódia, passaram a organizar os acervos por tema. Por outro lado, 

houve a descaracterização, o que seria a identidade de vínculo mais importante da 

documentação com seu respectivo produtor, algo que culminou em uma situação 

irreversível, no que se refere à organização física do acervo, porém, contornada por 

representações da ordem original dos fundos, propiciada pela descrição arquivística 

(LEÃO, 2006). 

A descrição da documentação fotográfica, é um tema no qual, ainda necessita 

de maiores discussões, pois, há ainda poucos trabalhos acadêmicos, algo 

evidenciado no momento dos estudos, ao conformar a escassez de produção sobre o 

tema, no contexto da documentação fotográfica no Brasil. 

A organização descritiva atual do arquivo foi realizada por meio das 

orientações da Norma Brasileira de Descrição Arquivística (NOBRADE), buscando 

atender aos requisitos macro de descrição ISAD(G), aplicável aos documentos 

arquivísticos, utilizado tanto em sistemas manuais quanto automatizados de 

descrição, tendo um alto grau de generalidade, definindo apenas a macroestrutura da 

descrição, deixando a definição quanto a procedimentos específicos para outras 

esferas de decisão, nacionais ou institucionais. (BRASIL, 2006). 

Ao mesmo tempo, o estabelecimento da norma viabiliza a criação de relações 

e de interoperabilidade11 de sistemas, algo que vem sendo discutido no âmbito dos 

arquivos, bibliotecas e sistemas de informática mais recentemente. 

                                                 
11Interoperabilidade: pode ser entendida como uma característica que se refere à capacidade de 
diversos sistemas e organizações trabalharem em conjunto (interoperar) de modo a garantir que 
pessoas, organizações e sistemas computacionais interajam para trocar informações de maneira eficaz 
e eficiente. Disponível em: <https://www.governoeletronico.gov.br/eixos-de-
atuacao/governo/interoperabilidade>. 
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As normas de descrição arquivística tem como objetivo estruturar a 

informação, a partir dos elementos de descrição semelhantes ou comuns; a partir da 

padronização da descrição se qualifica o acesso, dessa forma se facilita a relação ou 

intercâmbio de informações seja no âmbito nacional e internacional, contudo, vale 

salientar que segundo a obra: “Descrição arquivística: referências bibliográficas” (2004 

p. 11) “a padronização da descrição começou a ser sistematizada internacionalmente 

na década de 1990”, algo ainda novo. 

Devemos também compreender a diplomática como parte do processo 

descritivo, principalmente, no âmbito do sentido moderno da diplomática, conforme 

nos explicita Bellotto (2008, p. 6), o objeto da diplomática é a estrutura formal do 

documento. Este deve ter a mesma estrutura semântica do discurso, quando à sua 

finalidade é referente à mesma problemática jurídica e/ou administrativa. 

Para tal, os princípios da arquivologia, são utilizados por ela para elucidar as 

peculiaridades do documento, nesse sentido: 

1. O princípio da proveniência: a marca de identidade do documento 

relativamente ao produtor/acumulador, o seu referencial básico, o 

“princípio, segundo o qual os arquivos originários de uma instituição ou 

de uma pessoa devem manter sua individualidade, não sendo 

misturados aos de origem diversa”. (BELLOTTO, 2006, p. 24). 

2. O princípio da unicidade: ligado à qualidade “pela qual os documentos 

de arquivo, a despeito da forma, espécie ou tipo, conservam caráter 

único em função de seu contexto de origem”. Esse princípio nada tem 

que ver com a questão do “documento único”, original, em oposição às 

suas cópias. Esse ser “único”, para a teoria arquivística, designa que, 

naquele determinado contexto de produção, no momento de sua 

gênese, com aqueles caracteres externos e internos genuínos e 

determinados dados, os fixos e as variáveis, ele é único, não podendo, 

em qualquer hipótese, haver outro que lhe seja idêntico em propósito 

pontual, nem em seus efeitos. (BELLOTTO, 2006, p. 24). 

3. O princípio da organicidade: sua condição existencial. As relações 

administrativas orgânicas refletem-se no interior dos conjuntos 

documentais. Em outras palavras, a organicidade é a “qualidade 

segundo a qual os arquivos refletem a estrutura, funções e atividades 

da entidade produtora/acumuladora em suas relações internas e 
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externas. Os documentos determinantes/resultados/consequências 

dessas atividades guardarão entre si as mesmas relações de 

hierarquia, dependência e fluxo. (BELLOTTO, 2006, p. 24). 

4. O princípio da indivisibilidade: sua especificidade de atuação. Fora do 

seu meio genético, o documento de arquivo perde o significado. 

Também conhecido como “integridade arquivística, é característica que 

deriva do princípio da proveniência, segundo a qual um fundo deve ser 

preservado sem dispersão, mutilação, alienação, destruição não 

autorizada ou acréscimo indevido”. (BELLOTTO, 2006, p. 24). 

Além disso, sabemos que o documento informa além do que o seu autor 

pretendeu dizer. Existe no documento o não-dito, algo além do que é visualizado. Na 

organização arquivística, deve-se dialogar com as representações simbólicas. A 

primeira decisão diplomática para investigação do arquivo compõe da divisão 

tipológica dos documentos. Seguido da identificação dos pontos que corroboram com 

as indicações normativas da NOBRADE e com os estudos diplomáticos assinados por 

Bellotto (2006); Duranti (1996); Camargo e Bellotto (1996):  

a) TIPO: características físicas (carta, manuscrito, diplomas, etc.); b) 

CONTEXTO DE CRIAÇÃO: período, origem e acumulação; c) CONTEÚDO: descrição 

visual e textual do documento; d) CONDIÇÕES DE VALIDADE [vigência]: indicação 

de cópia ou original e) FUNÇÕES: a que se referem às razões mesmas de sua 

criação,não do ponto de vista pontual, e sim do administrativo organizacional; f) 

CONSERVAÇÃO: estado atual de conservação e preservação do documento; g) 

AUTORIA RESPONSÁVEL: produtor/receptor; h) DOCUMENTOS CONEXOS: 

documentos relacionados e/anexos; i) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: notas. 

Em se tratando da documentação fotográfica, ela também deve seguir 

normativas, mesmo em alguns casos onde há poucas informações descritivas deste, 

busca-se a o contexto e fato gerador, embora o trabalho de Duranti (1996) se 

concentre em documentos surgidos de uma atividade administrativa prática – oficial e 

pública –, do gênero textual, acreditamos poder dialogar com seus fundamentos, ou 

seja, levarmos em consideração o debate em torno dos documentos fotográficos em 

arquivos a partir das diferenças que esses documentos apresentam em sua 

constituição como veículo de comunicação e documentação.  

Ainda não totalmente aplicável às fotografias nos arquivos, a crítica 

diplomática contribui para uma reflexão mais profunda sobre esses registros que 
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integram conjuntos documentais, uma vez que estabelece a necessidade da conexão 

entre documentos arquivísticos e contexto de produção. 

A NOBRADE (BRASIL, 2006, p. 11) considera 06 (seis) níveis de descrição: 

o acervo da unidade custodiadora (nível 0); fundo ou coleção (nível 1); seção (nível 

2); série (nível 3); dossiê ou processo (nível 4) e item documental (nível 5), a definição 

dos níveis se dá por meio de uma estrutura hierárquica, deve-se entender o item 

documental como um nível e não como um documento. 

É básico compreender que a norma está estruturada em 08 (oito) áreas, que 

compreendem 28 (vinte e oito) elementos de descrição, além disso, um acervo tem 

por objetivo facilitar o acesso às informações que estão nos documentos e seu 

intercâmbio seja nacional ou internacional; a descrição a partir de um certo padrão 

busca proporcionar maior qualidade na disseminação e recuperação da informação 

do acervo. 

Ao elaborar o quadro de arranjo, definido pelo Arquivo Nacional (BRASIL, 

2005, p. 141) como “[...] o esquema estabelecido para o arranjo dos documentos de 

um arquivo, a partir do estudo das estruturas, funções ou atividades da entidade 

produtora e da análise do acervo”, estudou-se o atual organograma Fundação Casa 

de Rui Barbosa. Diante disso, pudemos compreender que o arquivo pessoal de Rui 

está no Arquivo Histórico e Institucional da fundação. (Anexo B). 

Por outro lado, sabe-se que há um questionamento em relação a 

padronização da descrição arquivística como nos afirma Oliveira (2012, p. 14) “a 

problemática da padronização tem impacto nos arquivos como um todo, independente 

de sua natureza, mas, âmbito dos arquivos pessoais, os conflitos tornam-se mais 

contundentes”. 

Diante do exposto acima e, por meio dos documentos analisados no arquivo 

pessoal de Rui Barbosa, é evidente a necessidade de compreender a normalização 

da descrição e tê-la como uma atividade científica. 

Ao contrário dos arquivos institucionais, nos quais há estruturas e fórmulas 

que buscam reduzir o caráter polissêmico, nos arquivos pessoais a maioria dos 

documentos são desprovidos de metadados, como afirma Camargo e Goulart (2007, 

p. 41) “[...] são prolíferos em documentos desprovidos de metadados: fotografias sem 

legenda, anotações de todo tipo em inusitados suportes, objetos desvinculados dos 

conjuntos que lhes dariam sentido”. 
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Ao atuarmos no arquivo pessoal, podemos observar que para compreendê-lo 

é necessário vê-lo primeiramente como conjuntos orgânicos, devendo buscar a 

conexão lógica e formal entre os documentos, ou seja, suas relações, ou o mesmo 

grupo possui entre si, ainda nesse contexto vale ressaltar as críticas que há a norma 

ISAD(G), devido ser inspirada em sistemas biblioteconômicos e por privilegiar a 

descrição do documento por meio de divisões hierarquizadas, usando um modelo 

estático e fixo. 

Ainda Oliveira (2012, p. 14) nos explica que “o desenvolvimento da pesquisa 

na descrição arquivística tem como objetivos principais tornar aparentes os 

relacionamentos entre o contexto de produção dos documentos e os próprios 

documentos”. 

Como atividade intelectual a descrição do documento, seja textual, visual, ou 

audiovisual exige, minimamente, uma intensa pesquisa biográfica da produção textual 

sobre o acervo, para tanto, vale salientar que há interferências pelo observador, seja 

por sua formação, modo de viver, história social e cultural, embora no contexto teórico 

da ciência da informação é essencial compreender o teórico Buckland (1991) para 

definição da informação como coisa – a informação registrada, no caso o registro 

imagético/fotográfico e a descrição, por se tratar da uma forma de registro do conteúdo 

da imagem. 

Outro fator primordial é a compreensão da descrição arquivística, atividade 

intelectual realizada com maior frequência na terceira idade, ou seja, no arquivo 

permanente, hoje maior parte em suporte papel, contudo, já se há os documentos 

eletrônicos, os quais exigem a descrição desde o momento da sua criação, como 

afirma Lopes (1996 apud HAGEN, 1998), “a descrição ocorre em todos os momentos 

do tratamento dos documentos [...] a descrição começa no processo de classificação, 

continua na avaliação e se aprofunda nos instrumentos de busca mais específicos”. 
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4.3 A FOTOGRAFIA NO ARQUIVO PESSOAL DE RUI BARBOSA: CONTRIBUIÇÃO 

À MEMÓRIA COLETIVA 

 

Em reconhecimento da importância do arquivo pessoal para a memória 

coletiva, temos o decreto, o qual reforça a importância dos arquivos, legitimando e o 

regulamenta, por meio do Arquivo Nacional (2011) “determinam os incisos I a III, 

parágrafo 2º, artigo 22, do decreto nº 4.073, de 2002, e o disposto na resolução nº 17, 

de 25 de julho de 2003, do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ)”, onde 

podemos compreender que os arquivos identificados como de interesse público e 

social não poderão ser alienados com dispersão ou perda da unidade documental 

nem transferidos para o exterior. 

A fotografia é uma forma de registro documental, no qual há o poder de 

representar, guardar os acontecimentos e fatos. Ela é construída como parte de uma 

história, registra as experiências, seja pessoal ou individual, ao mesmo tempo traz 

consigo um conjunto de informações e aspectos coletivo, nos afirma: 

A fotografia, adequadamente aumentada, pode servir como um 
desencadeador para evocar memórias de pessoas que uma entrevista não 
conseguiria, de outro modo, que fossem relembradas espontaneamente ou 
pode acessar importantes memórias passivas mais que memórias ativas, 
presentes. (MARTIN; GASKELL, 2011 p. 143) 

 

A partir de pesquisa, podemos evidenciar que a instituição possui como 

missão promover a preservação, pesquisa e a memória, da produção literária e 

humanística, bem como congregar iniciativas de reflexão e debate, acerca da cultura 

brasileira, seja a partir da documentação textual e no caso deste estudo a 

documentação fotográfica, pois são registros que contribuem para a memória, nos 

afirma Dubois (1994, p. 30): 

[...] o papel da fotografia é conservar o traço do passado ou auxiliar as 
ciências em seu esforço para uma melhor apreensão da realidade do mundo. 
Em outras palavras, na ideologia estética de sua época, Baudelaire recoloca 
a fotografia em seu lugar; ela é um auxiliar (um "servidor") da memória, uma 
simples testemunha do que foi. (DUBOIS, 1994, p. 30) 
 

Ainda nesse contexto, a fotografia vem corroborando com outras formas de 

estudo, compreensão e escrita da nossa história, por meio de atividade intelectual e 

representação, visto que elas revelam aspectos da vida pessoal, profissional de seu 

titular, da sociedade da época e são fontes presentes no arquivo pessoal como afirma 

Lacerda (2012, p. 295): 
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No caso dos arquivos pessoais, o valor documental está mais ligado à função 
ou ao uso da imagem em relação à vida do titular do arquivo e deve ser 
considerada em estreita relação ao conceito de acumulação. Um indivíduo 
pode nunca ter produzido imagens como forma de provar ações ou por 
obrigações funcionais provenientes de sua atividade profissional, mas pode 
ter colecionado, acumulado imagens ao longo da vida por diversos motivos e 
são esses motivos que podem revelar a utilidade da coleção de registros ao 
longo da trajetória, tanto pública quanto privada, da vida de um individual. 
(LACERDA, 2012, p. 295) 
 

De acordo com Le Goff (1990, p. 410) “a memória é um elemento essencial 

daquilo que passamos a chamar de identidade individual ou coletiva, cuja busca é 

uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades do presente”.  

Em acordo com o pensamento dos autores pode-se dizer que a memória é 

elemento da estrutura da sociedade, porque um povo sem memória, inexiste 

socialmente, portanto, é de suma importância de preservar a memória, a exemplo por 

meio da documentação fotográfica. 

Por meio da fotografia, é possível registrar o momento, viver e reviver o 

passado, além de proporcionar muitas emoções, onde se pode resgatar uma memória 

de um passado. 

Memória é a capacidade de adquirir, arquivar e recuperar informações vividas 

ou ouvidas quando as chamamos, seja internamente no cérebro ou externamente em 

memória artificial. Segundo Lopes (1998, p. 51) [...] “é a capacidade humana de 

guardar no cérebro impressões, das experiências vividas”. Já para Le Goff (1994) é a 

propriedade de conservar certas informações. 

Em relação a contribuição para a memória, durante a pesquisa no arquivo 

pessoal de Rui Barbosa, pudemos confirmar a presença da política de acesso e uso 

dos documentos fotográficos para maior disseminação dos documentos. 

Atualmente está disponível no endereço eletrônico 

http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb, segundo informações obtidas por 

meio questionário/entrevista aplicado ao servidos do setor responsável pela 

documentação fotográfica, “todas as imagens do arquivo pessoal de Rui Barbosa 

estão disponíveis para consulta, no banco de imagens da Fundação Casa de Rui 

Barbosa – (FCRB)”, algo que facilita seu acesso e disseminação. 

Outro fato relevante observado, é a facilidade que o pesquisador obtém ao 

solicitar ou agendar, por e-mail, uma visita à instituição para consulta presencial e, 

ainda acrescentou que para o uso das imagens em alta resolução, para ser 
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disponibilizada pela FCRB, o pesquisador deve assinar o termo de reprodução de 

acervos arquivísticos. 

Vale salientarmos que hoje “O banco de dados do acervo iconográfico da 

Fundação Casa de Rui Barbosa reúne imagens provenientes do Arquivo Histórico e 

Institucional (Arquivo) e do Arquivo-Museu de Literatura Brasileira (AMLB)” disponível 

no endereço eletrônico http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/ mas, estão 

em fase de migração para a plataforma de código aberto ICA-ATOM, a qual há custos 

diminutos em relação ao software, também, por não ter proprietário e não possuir 

caráter comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse arquivo pessoal há imagens relacionadas referentes à trajetória de Rui 

Barbosa e sua época, acrescenta-se ainda muitas personalidades da virada do século 

XIX e XX, há também registros da Casa Museu, seu jardim e as atividades realizadas 

na instituição. 

Em relação as pesquisas, é visível que podem ser realizadas de modo 

simples, onde se digita o termo ou nome procurado, já no modo avançado, se 

possibilita combinar alguns dados. É importante salientar que todo o uso da base de 

dados está sujeito a legislação arquivística e de direitos autorais, sendo necessário, 

no caso de reprodução, solicitar antecipadamente por meio do contato do e-mail: 

iconografia@rb.gov.br. 

Na tela capturada da página da FCRB, se refere a fotografia sobre o 

sepultamento de Rui Barbosa, onde pode ser verificado algumas informações 

descritas sobre a documentação: 

 

Figura 2: Banco de dados do acervo iconográfico da FCRB 
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rb-rbic 178.jpg 
Título: Enterro de Rui Barbosa, Rio de Janeiro, 1923 

 

Código da Imagem  rb-rbic 178 
Palavras Chave  
Código de Referência  BR FCRB 
Fundo / Coleção   Rui Barbosa 
Setor de Origem  Arquivo 
Autoria    

Assunto  
BARBOSA, Alfredo Rui , BARBOSA, Marina Braga Rui , Enterro de RuiBarbosa, 
1923 , GUERRA, Maria Luísa Vitória Rui Barbosa , PEREIRA, Maria 
Adélia Rui Barbosa Batista 

Notas de Documento   

Ataúde de Rui Barbosa, depositado na capela do Cemitério de São João Batista, Rio de 
Janeiro. Vê-se Maria Adélia, Alfredo Rui Barbosa e sua esposa Marina, entre outras 
pessoas, ao fundo, à direita da foto. Maria Luisa encontra-se ao lado de Maria Adélia. 
Existe uma duplicata no acervo. 

Data da Imagem   
Cidade  Rio de Janeiro (RJ) 
País  BRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O arquivo pessoal não foi organizado a partir da biografia de Rui Barbosa, 

mas a série iconografia, mais precisamente as fotografias refletem a trajetória pessoal 

e profissional do titular do acervo. Quanto ao tratamento da documentação fotográfica 

no arquivo pessoal de Rui Barbosa, assim como os outros fundos sob custódia do 

Serviço de Arquivo Histórico e Institucional (SAHI) tiveram como base a descrição 

arquivística na sua descrição e organização. 

Quanto aos princípios arquivísticos da organicidade e proveniência foram 

atendidos; o arquivo pessoal de Rui Barbosa se mantém íntegro e as partes que o 

compõe não foram separadas ou extraídas do acervo, respeitando o contexto e teoria 

arquivística, principalmente em relação ao caráter orgânico do acervo. Os formatos 

Figura 3: Fotografia sobre o sepultamento de Rui Barbosa 

http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC500%20contains(BARBOSA%2C%20Alfredo%20Rui))
http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC500%20contains(BARBOSA%2C%20Marina%20Braga%20Rui))
http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC500%20contains(Enterro%20de%20Rui%20Barbosa%2C%201923%20))
http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC500%20contains(Enterro%20de%20Rui%20Barbosa%2C%201923%20))
http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC500%20contains(GUERRA%2C%20Maria%20Lu%C3%ADsa%20Vit%C3%B3ria%20Rui%20Barbosa))
http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC500%20contains(PEREIRA%2C%20Maria%20Ad%C3%A9lia%20Rui%20Barbosa%20Batista%20))
http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC500%20contains(PEREIRA%2C%20Maria%20Ad%C3%A9lia%20Rui%20Barbosa%20Batista%20))
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das fotografias do arquivo pessoal de Rui Barbosa são os originais em formato 

analógico e, atualmente as fotografias digitalizadas.  

Outro ponto que a instituição considera em relação a descrição é tê-la como 

uma atividade intelectual, na qual envolve, minimamente, uma intensa pesquisa 

biográfica produção textual. Muitas vezes envolve, também, leitura paleográfica. 

Em relação a recuperação da informação da documentação fotográfica, no 

arquivo pessoal de Rui Barbosa, o sistema adotado foi o software Fotoware (Anexo 

D), o mesmo permite a varredura de todos os campos usados no momento da 

descrição, procurando pelo termo indicado na pesquisa. A busca terá maior êxito caso 

sejam usados nas pesquisas os termos controlados, disponíveis na base de 

autoridades da FCRB. 

Por outro lado, no primeiro semestre de 2017, foi verificado com a equipe da 

FCRB, por meio da equipe responsável pela documentação fotográfica do arquivo 

pessoal de Rui Barbosa, após análises internas se observou que o software utilizado 

na documentação fotográfica não possui alguns recursos, diante disso surgiu a 

possibilidade de mudança para o software, o escolhido é o ICA-AtoM, a partir de 

indicação de especialista no assunto, doutor em Ciência da Informação Prof. Daniel 

Flores. 

O software ICA-AtoM (acrônimo para International Council Archives – Access 
to Memory) é resultante de um projeto de mesmo nome. O projeto ICA-AtoM 
teve seu início através de um relatório em 2003, da Comissão de Tecnologia 
da Informação do ICA, que estabelecia requisitos funcionais para um "Open 
source Archival Resource Information System” (OSARIS) (tradução nossa: 
sistema aberto de pesquisa em informações arquivísticas). (FLORES; 
HEDLUND, 2014, p. 26). 
 

As possibilidades do ICA-AtoM foram favoráveis à aproximação da pesquisa 

com a Arquivologia, através da incorporação da descrição arquivística, criando novas 

possibilidades de investigação e de complementação à temática dos arquivos 

pessoais e institucionais.  

O treinamento aos funcionários foi realizado e, será implantado o modelo no 

ICA-AtoM. Tal procedimento foi abortado e reiniciado por diversas vezes, até que se 

encontrasse um padrão para a inclusão de arquivos de forma associada à descrição 

arquivística. Na versão final, ficou estabelecida que a descrição mais completa seria 

promovida no nível de subsérie, não desprezando, no entanto, descrições nos níveis 

de coleções/fundos, série e item documental. 
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A pesquisa sobre a descrição arquivística das fotografias, a partir do arquivo 

pessoal de Rui Barbosa, possibilitou compreendermos a comouma atividade 

intelectual, na qual se pode obter, estudar, pesquisar e informações sobre o percurso 

de vida construído e vivido, a partir da documentação, algo fundamental para a 

preservação da memória. 

Além disso, há implícito um encontro entre o individual e o coletivo. 

Aprofundamento mostrado no arquivo pesquisado, reflexo da cultura, história, 

contexto social e identidade de um grupo social ou sociedade da época, como nos 

afirma Nora (1993, p. 9): 

A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, 
ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do 
esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, 
vulnerável a todos os usos e manipulações, susceptível de longas 
latências e de repentinas revitalizações. A história é a reconstrução 
sempre problemática e incompleta do que não existe mais. A memória é 
um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente; a história 
é uma representação do passado [...] A memória emerge de um grupo 
que ela une, o que quer dizer, como Halbwachs o fez, que há tantas 
memórias quantos grupos existem; que ela é, por natureza, múltipla e 
desacelerada, coletiva, plural e individualizada [...] A memória se enraíza 
no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto (NORA, 1993, 
p. 9). 
 

Uma estrutura formal de representação é fundamental para o aprofundamento 

do estudo arquivístico, principalmente para a disseminação de informação preservada 

nos arquivos, em se tratando da documentação fotográfica, a preponderante 

justificativa para a escolha deste tema e ambiente é por se tratar de uma 

documentação de interesse social e fonte de informação para a memória coletiva.  

Outro dado bastante significativo é compreender o sentido de suporte da 

informação como citado por Silva (2006), onde ele reforça e nos leva a refletir sobre 

as questões técnicas e a relação com o homem, a partir do visionário Paul Otlet (1937) 

o qual afirma “usar documento como sentido da informação, portador de memória”, 

nesse caso a fotografia como documento reforça o que se discute nesse trabalho, 

fonte de informação e memória social. 

A memória não diz respeito à verdade, mas à construção de sentidos. 

Reminiscências de experiências vividas, reconstruídas e inventadas. Deve-se lembrar 

que a construção de recordações se dá a partir de uma ótica específica, a qual alia o 

lugar de onde está a testemunha, a toda a sua história antecedente. (OLIVEIRA; 

MELLO, 2012, p. 56). 
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Ao mesmo tempo em que escrevia sua história, utilizando para isso dados de 

parentesco, depoimentos de familiares, memórias da infância, levantava dados para 

a composição de páginas da história de sua trajetória de vida, frequentemente 

rememorada em sua escrita e pelos documentos agrupados, em fundos, algo basilar 

para o arquivo, como podemos concordar com Ducrot (1998, p. 151). 

Os documentos não devem ser tratados isoladamente segundo um quadro 
metódico, e sim ficar agrupados em seus fundos de origem, sendo o fundo o 
conjunto de arquivos que provêm de uma mesma entidade - repartição, órgão 
público, pessoa, família, empresa e etc. (DUCROT,1998, p. 151). 
 

Para tal, reforçamos a teoria arquivístiva, na qual o documento é resultado de 

uma atividade ou função, para tal, ele muitas vezes faz parte de um conjunto e, sem 

o mesmo perde seu sentido, ainda deve permanecer juntos, conforme a proveniência, 

não devemos misturar os fundos ou arquivos de origens diferentes. 

Compreender e discutir sobre a descrição arquivística da documentação 

fotográfica, seu acesso e disseminação, a partir do arquivo pessoal, sua interatividade 

do modelo sistêmico, aplicado aos arquivos, proporcionamos a integração das fases 

e ciclos intelectuais do sujeito com o período vivido, possibilitando, ao pesquisador e 

ao arquivista, a releitura temporal e intelectual. 

Antes de tratarmos sobre a descrição da fotografia no arquivo de Rui Barbosa, 

devemos refletir sobre alguns elementos essenciais, desde a preparação da equipe 

para a criação do instrumento e a descrição arquivística, por ser uma atividade 

intelectual, demanda conhecimentos multidisciplinares e metodologias arquivísticas 

como afirma Belloto (2014, p. 285): 

Outro dado importante do programa descritivo é o referente à preparação 
técnica da equipe responsável pela elaboração dos instrumentos. Além da 
metodologia propriamente arquivística, comum aos que se incumbem do 
arranjo, quem vai de se dedicar à descrição deve ainda desenvolver 
conhecimentos de análise documentária e indexação, nos quais não é parte 
pequena a que aproxima esse trabalho da linguística. (BELLOTO, 2014, p. 
285). 
 

Ainda no contexto da descrição, devemos compreender a técnica denominada 

multinível, na qual, segundo o Conselho Internacional de Arquivos (CIA, 2009, p. 17): 

Se um fundo como um todo estiver sendo descrito, ele deverá ser 
representado numa só descrição(...) Se necessária a descrição das suas 
partes, estas podem ser descritas em separado(...) A soma total de todas as 
descrições obtidas, ligadas numa hierarquia(...) representa o fundo e as 
partes para as quais foram elaboradas as descrições”. (CIA, 2009, p. 17). 
 

Numa política de descrição devemos fixar os modelos de verbetes descritivos, 

ou seja, para evitar multiplicidade de formatos e desta forma haver uma padronização, 
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como explicita Belloto (2014, p. 284) “quanto à estrutura editorial, os modelos de 

verbetes descritivos dos inventários devem ser fixados pela política de descrição, 

segundo os modelos de uso internacional”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rb-rbic 1093.jpg 
Título: Exposição Nacional de 1908, comemorativa do centenário da abertura dos Portos, Rio de Janeiro 

 
Código da Imagem  RB-RBIC 1093 
Palavras Chave Exposição 
Código de 
Referência  

BR FCRB 

Fundo / Coleção   Rui Barbosa 
Setor de Origem  Arquivo 
Autoria   MALTA, Augusto 
Assunto   

Notas de 
Documento   

Vista parcial do local da exposição na Praia Vermelha, destacando-se os pavilhões dos 
estados de Minas Gerais, São Paulo e Bahia, rodeado de jardins. Ao fundo morro da 
Urca. 

Data da Imagem   
Cidade  Rio de Janeiro 
País  bra 
Qualidade da 
Imagem  

bom 

Texto de Direitos 
Autorais  

 

Condições de 
Reprodução  

 

Notas Locais   
Endereço 
Eletrônico  

http://basesdedados.casaruibarbosa.gov.br/scripts/odwp032k.dll?t=bs&pr=crb_apes_pr&db=crb_apes_db&us
e=ch&disp=list&ss=NEW&arg=rb-rbic|rb-rbic|1093 

Localização Mídia   
Prioridade  5 

Tipo de Captura  Scanner 

Data de Criação  14-02-2006 

Informações EXIF    

Origem da Imagem  Documento especial de arquivo 

Resolução em DPI  600 

Figura 4: Comemoração centenário abertura dos Portos, 1908, 
Rio de Janeiro. 

http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC025%20contains(Exposi%C3%A7%C3%A3o))
http://basesdedados.casaruibarbosa.gov.br/scripts/odwp032k.dll?t=bs&pr=crb_apes_pr&db=crb_apes_db&use=ch&disp=list&ss=NEW&arg=rb-rbic|rb-rbic|1093
http://basesdedados.casaruibarbosa.gov.br/scripts/odwp032k.dll?t=bs&pr=crb_apes_pr&db=crb_apes_db&use=ch&disp=list&ss=NEW&arg=rb-rbic|rb-rbic|1093
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Extensão  Tiff 

Técnico  Adams 

Fotoweb  Fotoweb 
 

 

Devemos compreender que a análise da fotografia requer adotar 

procedimentos de entrevistas quando estas estão sendo tratadas, pois, facilitará 

compreender o contexto destas imagens desde à sua criação, algo que Lima, (2014, 

p. 24) nos afirmou ao realizar a descrição de imagens “como estratégia de 

contextualização das imagens fotográficas ao serem tratadas, adotamos o 

procedimento de entrevista, para termos a ideia de significação dessas fotografias 

para seus autores e atores”. 

 

rb-rbic 2161.jpg 
Título: Praça Cabral - Rio de Janeiro Brazil 
 
Código da Imagem  RB-RBIC 2161 
Palavras Chave Estatuária , Rio Antigo , Transportes 
Código de 
Referência  

BR FCRB 

Fundo / Coleção   Rui Barbosa 
Setor de Origem  Arquivo 
Autoria    
Assunto  Edificações Igreja 
Notas de 
Documento   

Praça Cabral. Ao fundo Oteiro da Glória 

Data da Imagem   
Cidade  Rio de Janeiro (RJ) 
País  BRA 
Qualidade da 
Imagem  

Bom 

Texto de Direitos 
Autorais  

 

Condições de 
Reprodução  

 

Notas Locais   
Endereço 
Eletrônico  

http://basesdedados.casaruibarbosa.gov.br/scripts/odwp032k.dll?t=bs&pr=crb_apes_pr&db=crb_apes_db&us
e=ch&disp=list&ss=NEW&arg=rb-rbic|rb-rbic|2161 

Localização Mídia   
Prioridade   

Tipo de Captura  Scanner 

Data de Criação  2006-01-04 

Informações EXIF    

Origem da Imagem  Fotografia 

Resolução em DPI  600 

Extensão  Tiff 

Técnico  Adams 

Fotoweb  Fotoweb 
 

 

 

 

 

http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC025%20contains(Estatu%C3%A1ria))
http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC025%20contains(Rio%20Antigo))
http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC025%20contains(Transportes))
http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC500%20contains(Edifica%C3%A7%C3%B5es%20Igreja%20))
http://basesdedados.casaruibarbosa.gov.br/scripts/odwp032k.dll?t=bs&pr=crb_apes_pr&db=crb_apes_db&use=ch&disp=list&ss=NEW&arg=rb-rbic|rb-rbic|2161
http://basesdedados.casaruibarbosa.gov.br/scripts/odwp032k.dll?t=bs&pr=crb_apes_pr&db=crb_apes_db&use=ch&disp=list&ss=NEW&arg=rb-rbic|rb-rbic|2161
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Figura 5: Praça Cabral - Rio de Janeiro, Brazil. 

 

A identificação da documentação do Fundo de Rui Barbosa revelou um 

aspecto surpreendente: a presença de 2.186 (duas mil, cento e oitenta e seis) 

fotografias, conforme informado por meio do questionário aplicado ao servidor da 

Fundação Casa de Rui Barbosa que atua no Serviço de Arquivo Histórico e 

Institucional (SAHI). 

Quanto a caracterização dos conjuntos de fotografias observou-se que não 

foram produzidas por Rui Barbosa, mas sim reunidos ao longo da sua vida através de 

um processo de acumulação. 

Dentre os desafios impostos pela documentação fotográfica, está a 

identificação desta, algo que pôde ser sanado devido a participação de familiares no 

processo de descrição, por ser um arquivo pessoal e, alguns funcionários da 

instituição, membros da família que puderam participar desse processo. 

Diante desse ponto, ratificamos a situação da problemática que envolve a 

descrição de alguns documentos fotográficos recolhidos junto às instituições públicas, 

algo que é alvo de muitas discussões e, nos leva refletir sobre a necessidade de 

melhor recuperar esse conteúdo informacional. 
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rb-rbic 742.jpg 
Título: Grupo na Fazenda de Jaguari, Campinas, São Paulo, 1910 (?) 
 
Código da Imagem  RB-RBIC 742 
Palavras Chave Fazenda de Jaguari Campinas (São Paulo) 
Código de 
Referência  

BR FCRB 

Fundo / Coleção   Rui Barbosa 
Setor de Origem  Arquivo 
Autoria    

Assunto  

BARBOSA, Maria Augusta Rui , BARBOSA, Rui , Chapéu , Indumentária 
feminina , Indumentária masculina , LACOMBE, Domingos Otavio , LACOMBE, 
Laura , OLIVEIRA, Ana Barbosa de , OLIVEIRA, Camila Ataliba Barbosa de ,OLIVEIRA, 
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Figura 6: Grupo na Fazenda de Jaguari, Campinas, São Paulo, 1910 (?). 

 

http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC025%20contains(Fazenda%20de%20Jaguari%20Campinas%20(S%C3%A3o%20Paulo)))
http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC500%20contains(BARBOSA%2C%20Maria%20Augusta%20Rui%20))
http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC500%20contains(BARBOSA%2C%20Rui%20))
http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC500%20contains(Chap%C3%A9u))
http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC500%20contains(Indument%C3%A1ria%20feminina))
http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC500%20contains(Indument%C3%A1ria%20feminina))
http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC500%20contains(Indument%C3%A1ria%20masculina))
http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC500%20contains(LACOMBE%2C%20Domingos%20Otavio%20))
http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC500%20contains(LACOMBE%2C%20Laura%20))
http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC500%20contains(LACOMBE%2C%20Laura%20))
http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC500%20contains(OLIVEIRA%2C%20Ana%20Barbosa%20de%20))
http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC500%20contains(OLIVEIRA%2C%20Camila%20Ataliba%20Barbosa%20de))
http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC500%20contains(OLIVEIRA%2C%20Luis%20Albino%20Barbosa%20de%20))
http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC500%20contains(OLIVEIRA%2C%20Luis%20Albino%20Barbosa%20de%20))
http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC500%20contains(OLIVEIRA%2C%20Lu%C3%ADsa%20Ataliba%20Barbosa%20de%20))
http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC500%20contains(PEREIRA%2C%20Ant%C3%B4nio%20Batista%20))
http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC500%20contains(PEREIRA%2C%20Ant%C3%B4nio%20Batista%20))
http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC500%20contains(PEREIRA%2C%20Maria%20Ad%C3%A9lia%20Rui%20Barbosa%20Batista%20%20))
http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC500%20contains(VIEIRA%2C%20Euclides%20))
http://basesdedados.casaruibarbosa.gov.br/scripts/odwp032k.dll?t=bs&pr=crb_apes_pr&db=crb_apes_db&use=ch&disp=list&ss=NEW&arg=rb-rbic|rb-rbic|742
http://basesdedados.casaruibarbosa.gov.br/scripts/odwp032k.dll?t=bs&pr=crb_apes_pr&db=crb_apes_db&use=ch&disp=list&ss=NEW&arg=rb-rbic|rb-rbic|742
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É necessário compreender estudar a fotografia como documento possível de 

comprovação legal, informativa e histórica, além disso, este documento, por muitas 

vezes, possuir um estatuto de caráter permanente, devendo-se compreender e 

realizar à sua descrição, independente de uma rígida padronização pois, como afirma 

Oliveira (2012, p. 56): 

Seria quase impossível a busca de um modelo de descrição arquivística 
padronizado; como é levantada pela comunidade internacional da área", 
devemos também estabelecer um programa de preservação que vise a sua 
longevidade, daquelas imagens em meio analógico. (OLIVEIRA, 2012, p. 56). 
 

Ao elaborar um sistema organizacional de documentos fotográficos, a partir 

dos princípios arquivísticos, nos leva ao tratamento documental fundamentados nos 

instrumentos de arranjo e a descrição, no caso do Arquivo Pessoal de Rui Barbosa, 

se constituiu segundo a lógica da proveniência e organicidade proposta pela 

Arquivologia. 

Vale ressaltar a dificuldade que ainda há em relação a descrição arquivística, 

no que concerne a trazer à superfície o conteúdo informativo da fotografia, seja no 

âmbito da própria estrutura organizacional, nesse casso do arquivo pessoal de caráter 

histórico, onde a execução do tratamento documental por meio das operações de 

arranjo e descrição, suscitam à necessidade de discussão sobre os princípios teóricos 

que sustentam a metodologia para o tratamento da documentação fotográfica no 

contexto dos arquivos históricos. 

 

4.4 PROCESSO DE DIGITALIZAR DOCUMENTOS: RECUPERAÇÃO, ACESSO E 

PRESERVAÇÃO DA FOTOGRAFIA 

 

Devido às novas ferramentas tecnológicas, em particular a digitalização da 

documentação fotográfica pode se verificar um avanço significativo na consolidação e 

registro de acervos iconográficos no Brasil. 

Por meio das pesquisa e registros pessoais fotográficos acontecidos no 

século XIX até meados do século XX, se pode recuperar a informação com o auxílio 

dos microcomputadores, a exemplo de registros digitalizados e fac-simile documentos 

fotográficos antigos a serem acessados por entidades como Museu da República, 

Arquivo Nacional, Casa de Rui Barbosa e Universidade Federal da Bahia. 

Segundo Toutain (2012, p. 17), “[...] as novas tecnologias estabeleceram uma 

relação própria com o simbólico, reorganizando, assim, as formas de sociabilidades 
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em torno dos novos meios de comunicação”. Dessa forma amplia o acesso e gera 

maior disseminação da informação. 

A digitalização e manuseio de programas e softwares, permitem a 

recuperação de detalhes imperceptíveis, o que possibilita uma leitura rigorosa dos 

diversos elementos de informação capturados na fotografia original, além de 

proporcionar um meio de armazenamento que contribui para o acesso a memória 

histórica e preservação dos originais, pois, diminui o contato direto aos documentos 

em formato analógico. 

A documentação fotográfica do arquivo pessoal de Rui Barbosa, hoje 

digitalizada está disponível para consulta de in loco, contudo, visando a preservação, 

privilegia-se a utilização e aplicação de técnicas e métodos adequados, de forma a 

evitar a deterioração do acervo. Como afirma Paes, (1997, p. 151): 

Para se evitar a deterioração pela umidade e acidez, as fotografias devem 
ser acondicionadas em fôlderes confeccionados em papel e pH neutro e 
guardadas em pastas suspensas, com suportes em plásticos. Devem ser 
identificadas pelo mesmo código de assunto e número de registro dado ao 
grupo de fotos e arquivadas pelo código do assunto principal ou em ordem 
numérica crescente, conforme o método adotado em móveis de aço. (PAES, 
1997, p. 151). 
 

Há um controle do tipo de trabalho desenvolvido pelos pesquisadores que 

consultam as fotografias, embora o público-alvo seja, em sua maioria, historiadores, 

acadêmicos de outras áreas. O arquivo possui instrumento de pesquisa informatizado, 

há um inventário, o qual tem facilitado o acesso aos documentos e identificação destes 

para assim melhorar a disponibilização para o pesquisador.  

Os documentos poderiam ser localizados com maior facilidade se já 

estivessem descritos e indexados num registro do controle documental em meio 

eletrônico. Além disso, com o meio eletrônico de consulta, será evitado o contato direto 

e manuseio continuo dos originais, porque, quando consultados diretamente, existe 

maior contato das mãos, mesmo com a utilização de luvas em algodão, pois dessa 

forma há um grande desgaste no documento devido ao manuseio frequente. 

Para sanar esse problema, como método adequado e preventivo, a 

digitalização dos acervos facilitaria a consulta e, ao mesmo tempo, a disseminação do 

documento. Vem advir a proposta de Silva (2002, p. 80): 

 
Conforme já foi indicado, acreditamos que a digitalização de acervos 
fotográficos públicos gere artefatos culturais digitais originalmente inseridos 
em um processo informacional capaz de ampliar a consciência acerca das 
possibilidades de conhecer e agir. Considerando o grande interesse por 
imagens fotográficas, deveriam ser propostos, em função dos novos 
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contextos tecnológicos institucionais, novos modelos para se reunir, 
organizar e disponibilizar essas imagens, de forma que provoquem uma 
'mudança no jeito de olhar', visando inseri-las efetivamente no processo 
informacional. (SILVA, 2002, p. 80). 
 

Vale ressaltar que a digitalização é apenas uma geração de imagem a partir 

do original, nesse caso o documento em meio analógico foi transferido para o meio 

digital, cujo objetivo é dar maior acesso e não substituí-lo, pois o original será o 

documento nato analógico, nesse caso, as fotografias que foram reveladas em 

suporte papel. 

A documentação fotográfica, depois dos documentos textuais, são os 

documentos encontrados com maior frequência em arquivos, justificando, assim, o 

seu valor documental. Além disso, merece um tratamento arquivístico para se tornar 

acessível ao maior número de pessoas, daí a importância de disseminá-la e sua 

contribuição para a memória social. Ainda sobre a fotografia Boccato e Fujita (2006, 

p. 84): 

A fotografia, documento que transmite informação registrada num suporte 
papel (fotografia analógica) ou eletrônico (fotografia digital), registra um 
momento, um instante do passado, do presente de nossas vidas, constituindo 
a construção da história, da cultura, da educação de uma sociedade. A 
linguagem tem um código e, assim, ela possui um signo, um significante e um 
significado. Uma vez eu a fotografia possui um enunciado, ela é narrativa e 
transmite uma informação, pode se analisa e representar o seu conteúdo 
informacional, independentemente do tipo, da finalidade e da forma de 
produção. (BOCCATO; FUJITA, 2006, p. 84). 
 

Observa-se no contexto dos acervos fotográficos um admirável espaço 

cultural e informativo proporcionado por elas, através de pesquisas realizadas por 

meio desse documento, capaz de comprovar o registro e a memória visual de forma 

abrangente, Ribeiro (1993, p. 1) afirma:  

A fotografia, desde a sua origem, torna-se objecto de "violentos litígios", por 
um lado originária da cooperação com ciência e instrumentação do 
conhecimento científico (1) "os recursos técnicos específicos da fotografia, 
destinavam-se a descrever uma visão analítica e selectiva da natureza" 
(Marbot, 1989: 148): Talbot 1844-46 elaborava impressões de plantas para 
os botânicos, fotografia de arquitectura para o desenvolvimento urbanístico 
(2) , fotografia médica (3), a ligação da fotografia ao microscópio e telescópio 
(4); por outro lado pretendia dar resposta a novas necessidades de 
expressões artísticas para um público cada vez mais alargado: "motivo 
exaltado, representação destacada do seu contexto natural" (RIBEIRO, 1993, 
p. 1) 
 

Com a digitalização e, destacadamente, com as imagens em meio digital, 

muito se conquistou e logo se ampliaram estudos através das fotografias, tornadas 

mais acessíveis. A esse respeito, diz Silva (2007, p. 71): “Hoje a informatização dos 

serviços e as possibilidades oferecidas pela digitalização trazem grandes 
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transformações para a sociedade como um todo”. Isso facilita também a conservação 

de documentos em geral e, em especial, dos fotográficos não digitais, considerando-

se a fragilidade de sua composição. Ver abaixo exemplo do arquivo pessoal de Rui 

Barbosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rb-rbic 77.jpg 
Título: Translado de Rui Barbosa, 1949 
 
Código da Imagem  rb-rbic 77 
Palavras Chave  
Código de 
Referência  

BR FCRB 

Fundo / Coleção   Rui Barbosa 
Setor de Origem  Arquivo 
Autoria   "Atlas Publicidade" 

Assunto  
CÂMARA, Jaime de Barros, Cardeal , Centenário do nascimento de RuiBarbosa, 
1949 , DUTRA, Eurico Gaspar , Missa , Sala Federação , Translado de Rui Barbosa, 
1949 

Notas de 
Documento   

Aspecto da missa oficiada pelo Cardeal Jaime Câmara na Sala Federação no Museu 
Casa de Rui Barbosa, por ocasião do translado dos restos mortais de Rui Barbosa para 
a Bahia, Rio de Janeiro, 1949. Ao fundo, à esquerda, vê-se o Marechal Eurico Dutra, na 
época o presidente da República, em trajes civis. Original em p/b de "Atlas Publicidade" - 
Departamento Fotográfico, conforme carimbo no verso. No acervo, existe uma duplicata 
com carimbo no verso. 

Data da Imagem  00-00-1949 
Cidade  Rio de Janeiro (RJ) 
País  BRA 
Qualidade da 
Imagem  

Bom 

Texto de Direitos 
Autorais  

 

Condições de 
Reprodução  

 

Notas Locais  Na F 1/13 

Endereço Eletrônico  
http://basesdedados.casaruibarbosa.gov.br/odwp032k.dll?t=bs&pr=crb_apes_pr&db=crb_apes_db&use=ch
&disp=list&ss=NEW&arg=rb-rbic|rb-rbic|77 

Localização Mídia   
Prioridade  6 

Figura 7: Translado dos restos mortais de Rui Barbosa, 1949. 

http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC500%20contains(C%C3%82MARA%2C%20Jaime%20de%20Barros%2C%20Cardeal))
http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC500%20contains(Centen%C3%A1rio%20do%20nascimento%20de%20Rui%20Barbosa%2C%201949%20))
http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC500%20contains(Centen%C3%A1rio%20do%20nascimento%20de%20Rui%20Barbosa%2C%201949%20))
http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC500%20contains(DUTRA%2C%20Eurico%20Gaspar))
http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC500%20contains(Missa))
http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC500%20contains(Sala%20Federa%C3%A7%C3%A3o))
http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC500%20contains(Translado%20de%20Rui%20Barbosa%2C%201949))
http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC500%20contains(Translado%20de%20Rui%20Barbosa%2C%201949))
http://basesdedados.casaruibarbosa.gov.br/odwp032k.dll?t=bs&pr=crb_apes_pr&db=crb_apes_db&use=ch&disp=list&ss=NEW&arg=rb-rbic|rb-rbic|77
http://basesdedados.casaruibarbosa.gov.br/odwp032k.dll?t=bs&pr=crb_apes_pr&db=crb_apes_db&use=ch&disp=list&ss=NEW&arg=rb-rbic|rb-rbic|77
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Tipo de Captura   

Data de Criação   

Informações EXIF    

Origem da Imagem   

Resolução em DPI   

Extensão   

Técnico   

Fotoweb  Fotoweb 
 

 

Essa nova realidade passa a auxiliar estudos relacionados às várias áreas do 

conhecimento, funcionando como importante fonte de pesquisa. A fotografia pode ser 

recolhida por várias unidades informacionais a exemplo: arquivo, biblioteca e museu, 

fato que aproxima cada vez mais o documento fotográfico da ciência da informação 

(CI). Os profissionais da área nos últimos tempos têm desenvolvido estudos e 

adaptado teorias existentes na CI com a finalidade de organizar e disponibilizar para 

pesquisa esse documento.  

A ciência da informação estuda a informação tanto nos aspectos teóricos 

quanto nos práticos, envolve a pesquisa científica e prática profissional. A segunda, 

por sua vez, inclui a organização, o armazenamento e a recuperação da informação, 

contudo, ainda há poucos trabalhos no país no contexto da fotografia no arquivo, como 

afirma Silva (2013): 

Nos arquivos, a fotografia é tratada como documento permanente, compondo 
vários acervos, especialmente de pessoas e famílias. A fotografia é 
imprescindível ao resgate de informação comprobatória acerca de 
acontecimentos, estudos e pesquisas. Ainda são poucas, no Brasil as 
reflexões sobre a fotografia, sobretudo relacionadas com a arquivologia. 
(SILVA, 2013, p. 17). 
 

Os Documentos fotográficos das instituições e os pessoais apresentam 

variedades informacionais em seus arquivos, considerados sob o ponto de vista de 

sua produção, do meio social e histórico, ela é capaz de referenciar o que foi 

registrado, como explicita Madio (2008, p. 57): 

A suposta objetividade da fotografia vai sendo montada e reforçada, ao longo 
dos anos, pelo seu constante uso, como forma comprobatória dos 
acontecimentos, dos lugares e das personalidades, em livros, jornais, 
revistas, documentos pessoais e públicos, identificações policiais, entre 
outros meios, que mostravam a imagem como cópia fiel do momento 
congelado, eternizado pelas lentes do fotógrafo. Mais que reter o passado 
numa imagem, a fotografia passa a ser instituída como um ícone autêntico da 
realidade, capaz de registrar verdadeiramente o seu referencial. (MADIO, 
2008, p. 57). 
 

Ao estudarmos sobre a documentação fotográfica é imprescindível 

compreender a diferença entre o seu suporte e conteúdo. Para muitas instituições 
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arquivísticas, a gênese documental da produção da fotografia era desprezada e 

ignorada, e a análise recaía apenas nos suportes e elementos visuais, mas, não 

devemos confundir o suporte com o conteúdo, algo que Heredia Herrera (1991, p.151) 

evidencia: “Em el caso de los nuevos documentos, no hay duda que el calificativo va 

unido exclusivamente a los nuevos soportes. Son por lo tanto algo distinto? Em cuanto 

que el suporte es algo externo, material, la esencia no varía”. 

Além disso, os documentos fotográficos, nos arquivos, foram tratados como 

documentação especial durante muitos anos, por sua fragilidade e tipo de suporte 

diferente dos documentos textuais, algo que vem mudando com as novas tecnologias 

e a fotografia digital. 

O tratamento técnico do acervo fotográfico engloba tanto o aspecto intelectual 

(classificação, indexação e catalogação), quanto o aspecto material (higienização, 

restauração, conservação e acondicionamento) no contexto da fotografia não digital, 

já com a mudança de paradigma, em relação a fotografia nato digital, pois, há de se 

observar que ela oferece muitas vantagens em relação a disseminação e acesso, 

contudo, existe desvantagem em relação a perda da informação, obsolescência 

tecnológica e manipulação da imagem por meio de softwares específicos.  

No momento da organização das fotografias é necessário identificá-las, 

buscar destacar elementos da foto que possam servir de indexador, para assim 

facilitar a recuperação da informação, porque esses documentos deixaram de ser 

instrumentos apenas ilustrativo. Compreender a produção e o contexto para o qual o 

documento foi produzido é algo essencial, apesar ainda, vermos ser pouco discutido 

este assunto e os seus elementos informativos que contribuem para o estudo dos 

acontecimentos registrados como nos afirma Remião (2006, p. 1): 

Nos últimos vinte anos, a fotografia deixou definitivamente de ser um mero 
instrumento ilustrativo da pesquisa para assumir o status de documento, uma 
matéria-prima fundamental à produção do conhecimento sobre determinados 
períodos da história, acontecimentos e grupos sociais. (REMIÃO, 2006, p. 1). 
 

Nem sempre é fácil obtermos todos os dados na própria fotografia. Para sanar 

esse problema, é preciso realizarmos o diagnóstico prévio, com o levantamento 

histórico da documentação, junto ao primeiro detentor dos documentos, à sua gênese. 

Sobre isso, diz Paula (2006, p. 2): 

O levantamento dos dados de contextos do documento doado (histórico, 
proveniência, identificação mínima do conteúdo e sua datação) muitas vezes 
depende da coleta de depoimentos. [...] A coleta de depoimentos implica 
conhecer, ainda que minimamente, as técnicas de história oral. (PAULA, 
2006, p. 2). 
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Para se obtermos a recuperação da informação, alguns itens da indexação da 

fotografia são indispensáveis. Para tanto, Paula (2006, p. 2) pontua-os: “nomes da 

coleção ou fundo; datas-limite; total de documentos fotográficos; autorias 

identificadas; breve descrição do conteúdo temático; data da fotografia; forma de 

aquisição; proveniência ou histórico; descritores gerais”. 

Com a experiência vivenciada nas pesquisas in loco realizada no acervo, 

percebemos que nem sempre há necessidade de codificar ou numerar a fotografia de 

forma individual, ou seja, se há dez ou mais imagens sobre um mesmo tema, local ou 

objeto fotografado, mas em ângulos diversos, usa-se o mesmo código ou número de 

registro em cada uma das fotografias. Ver abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rb-rbic 1245.jpg 
Título: Rio Tamisa, Teddington, Inglaterra 
 
Código da Imagem  RB-RBIC 1245 
Palavras Chave Cenas camprestes , crianças 
Código de 
Referência  

BR FCRB 

Fundo / Coleção   Rui Barbosa 
Setor de Origem  Arquivo 
Autoria    
Assunto   
Notas de 
Documento   

Vista do rio com grupo de crianças nas margens, brincando n'água. Árvores ao fundo 

Data da Imagem   
Cidade  Teddington 
País  ING 
Qualidade da 
Imagem  

bom 

Figura 8: Rio Tamisa, Teddington, Inglaterra. 

http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC025%20contains(Cenas%20camprestes))
http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5002&search=(IPTC025%20contains(crian%C3%A7as))
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Texto de Direitos 
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Condições de 
Reprodução  

 

Notas Locais   
Endereço 
Eletrônico  

http://basesdedados.casaruibarbosa.gov.br/scripts/odwp032k.dll?t=bs&pr=crb_apes_pr&db=crb_apes_db&us
e=ch&disp=list&ss=NEW&arg=rb-rbic|rb-rbic|1245 

Localização Mídia   
Prioridade  5 

Tipo de Captura  Scanner 

Data de Criação  2006-02-10 

Informações EXIF    

Origem da Imagem  Fotografia 

Resolução em DPI  600 

Extensão  Tiff 

Técnico  Adams 

Fotoweb  Fotoweb 
 

 

Segundo conceitua Kossoy (2001, p. 40), “a fotografia é uma representação 

plástica (forma de expressão visual) indivisivelmente incorporada ao seu suporte e 

resultante dos procedimentos tecnológicos que a materializam”. E ainda diz que “[...] 

a fotografia, enquanto forma de expressão artística, passou a ocupar espaços cada 

vez mais importantes, [...] dando margem à abertura de galerias de novas 

publicações” (KOSSOY, 2001, p. 40). Isso sem falar na notável disseminação de seu 

ensino e pesquisa. 

Como forma de criação de arte modelada a fotografia, intervém na realidade, 

como instrumento científico e testemunho por vezes singular de acontecimentos e 

representações que lhe dão um lugar de documento social. 

Além disso, no contexto da imagem e a história, devemos também colocar em 

questionamento a veracidade das informações, a possibilidade do uso de gravuras, 

pinturas e das fotografias, no processo científico de forma documental para a pesquisa 

histórica e cultural. 

É possível compreendermos e verificarmos a função informacional 

proporcionada pelas imagens fotográficas, bem como sua utilização nos vários 

estudos. Portanto é necessário preservá-la e disseminá-la, dar acesso ao público.  

Como registro do acontecido, a fotografia é processo de fixação de um 

momento anterior, seja do ambiente, objetos ou pessoas. Essa imagem merece um 

tratamento adequado, para assim ser disseminada, ampliar o conhecimento. 

Um exemplo na França, com a criação do seu primeiro ateliê, conseguiu a 

disseminação de uma política de conservação dos fundos fotográficos pertencentes 

http://basesdedados.casaruibarbosa.gov.br/scripts/odwp032k.dll?t=bs&pr=crb_apes_pr&db=crb_apes_db&use=ch&disp=list&ss=NEW&arg=rb-rbic|rb-rbic|1245
http://basesdedados.casaruibarbosa.gov.br/scripts/odwp032k.dll?t=bs&pr=crb_apes_pr&db=crb_apes_db&use=ch&disp=list&ss=NEW&arg=rb-rbic|rb-rbic|1245
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às instituições de Paris. Com isso passou a utilizar fotografias para informar sobre a 

cultura e história, como afirma Duarte (1998, p 122): 

Para a história da fotografia, não se pode negar a ligação existente entre a 
origem da fotografia e a cidade de Paris. O seu patrimônio é composto de um 
conjunto de imagens positivas e negativas variadas e prestigiosas. Esses 
fundos fotográficos são de riqueza inegável, reportando sobretudo a história 
de Paris, sua arquitetura e seus habitantes. (DUARTE, 1998, p. 122). 
 

A disponibilização da documentação fotográfica se faz necessária para 

disseminar a informação aos pesquisadores de diversas áreas do conhecimento. 

Ribeiro (1993, p. 1) comenta:  

Não é por acaso que o aparecimento da fotografia em França coincide com o 
desenvolvimento da filosofia positivista de Comte, impulsionada pelo 
conhecimento exacto do mundo sensível. Este conhecimento científico 
"desmistificador" invadiu o mundo da biologia (Darwin), da medicina 
experimental (Claude Bernard), da estrutura social (Marx). A vida económica 
assente sobre o empirismo dos negócios requer o conhecimento exacto dos 
processos de produção, a estrutura dos mercados, o funcionamento das 
empresas e a quantificação dos resultados. (RIBEIRO, 1993, p. 1). 
 

Entender a imagem fotografada, sua diferente dinâmica visual, descrevendo-

a da melhor forma para servir de fonte é basilar, como explicita Ribeiro (1993, p. 20): 

“A ciência continua a utilizar cada vez mais a fotografia como instrumentação de 

pesquisa, como memória de dados, como meio de comunicação dos resultados aos 

seus públicos”.  

A fotografia é um documento histórico-cultural abrangente responsável pela 

disseminação informacional e visual. Kossoy diz mais (2001, p. 42): 

O objeto-imagem de primeira geração – o original- é essencialmente um 
objeto museológico, e como tal tem sua importância específica para a história 
da técnica fotográfica, além de seu valor histórico intrínseco, enquanto o de 
segunda geração - a reprodução sob os mais diferentes meios - é, em função 
da multiplicação do conteúdo (particularmente quando publicado), 
fundamentalmente um instrumento de disseminação da informação histórico-
cultural. Daí a importância da organização de arquivos sistematizados de 
imagens: iconotecas destinadas a preservar e difundir a memória histórica. 
(KOSSOY, 2001, p. 42). 
 

Compreende-se, a partir da citação acima, que, para a documentação 

fotográfica alcançar a sua função na sociedade, é essencial se tornar elemento 

informacional. Ainda Kossoy (2001, p. 55) nos remete à importância das imagens 

documentais para as várias áreas do conhecimento. Diz ele: 

[...] as imagens que contenham um reconhecido valor documentário são 
importantes para os estudos específicos nas áreas da arquitetura, 
antropologia, etnologia, história social e demais ramos do saber, pois 
representam um meio de conhecimento da cena passada e, portanto, uma 
possibilidade de resgate da memória visual do homem e do seu entorno 
sociocultural. Trata-se da fotografia enquanto instrumento de pesquisa, 
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prestando-se à descoberta, análise e interpretação da vida histórica. 
(KOSSOY, 2001, p. 55). 
 

A informação é fundamental para a estruturação das ideias e ampliação dos 

estudos sociais. Igualmente, a partir de fontes como as imagens fotográficas, pode-se 

entender o processo evolutivo da sociedade e suas transformações. 

A Ciência da Informação tem por finalidade estudar as propriedades e o 

comportamento da informação, as etapas que compõem o ciclo informacional e os 

meios de processamento dessa informação para a otimização do acesso e uso, 

cumprindo o seu papel social. 

De acordo com os estudos realizados por Manini (2008) em sua tese de 

doutorado, documento “é a concretização de toda informação registrada (e útil, para 

ser guardada) – independente de qual seja o suporte desta informação – passível de 

transmitir conhecimento; é o testemunho da realização da atividade humana”. Desse 

modo, podemos citar o nosso objeto de estudo, a fotografia. 

Ainda Manini, nos faz refletir sobre a fotografia nos arquivos e suas 

características diferenciadas, principalmente quanto a forma de registro, algo que 

deve ser observado. 

A existência de materiais fotográficos nos arquivos coloca a fotografia numa 
dupla perspectiva: em primeiro lugar, deve ser tratada como qualquer outro 
gênero documental no que tange às regras, métodos e técnicas de 
Arquivística, sem perder de vista, contudo - e principalmente - suas 
características diferenciadoras enquanto forma de registro, conteúdo 
imagético e não escrito e linguagem que usa para narrar o fato/pessoa/local 
que documenta (MANINI, 2008 apud BARTALO; MORENO, 2008, p. 180). 
 

Buscamos a apreciação da fotografia, onde procuramos entendê-la 

possuidora de valor documental e histórico, leva-nos ao conhecimento, pois se 

descobre a cada estudo e interpretação visual o grande potencial informativo que ela 

nos proporciona, ou seja, além de informar, a fotografia nos permite repensar práticas, 

auxilia no processo de mudança do sujeito e sociedade. 

As fotografias, contudo, são consideradas, costumeiramente, documentos 

únicos, referentes ao tema ou fato visual que apresentam, produto de uma autoria que 

encontra no fotógrafo a personalidade criadora da imagem. 

Outro ponto a se observar é a utilização da documentação fotográfica para a 

pesquisa, mas raramente, se leva em conta a diferença de significado entre uma 

imagem tomada isoladamente e uma imagem relacionada ao seu arquivo de origem. 

Os estudos sobre os arquivos muitas vezes constam nos trabalhos como 

simples informação de referência de fonte. Essa conduta acarreta pelo menos em 



67 

 

duas perdas, uma delas é que se deixa de considerar os possíveis significados que o 

exame e circunstâncias de produção do documento no contexto funcional pode 

oferecer, ao lado também das relações e sentidos que a análise da série documental 

pode nos proporcionar. 

A série do arquivo pessoal selecionado para estudo e análise sobre a 

documentação fotográfica aqui apresentada, foram escolhidas devido à sua 

contribuição informacional e por apresentar dados culturais como elementos 

importantes para os estudiosos, pesquisadores e sociedade em geral. Vale salientar 

que a documentação fotográfica estudada é parte do acervo arquivo pessoal, que 

conta com documentos textuais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Gerenciar e descrever a crescente produção de documentos de arquivo em 

meio eletrônico é um grande desafio aos profissionais da Arquivologia. Destarte, o 

arquivista deve observar, de modo mais atento, a possibilidade da utilização de 

sistemas digitais na disponibilização de instrumentos de pesquisa dos arquivos, de 

forma a ampliar a disseminação da informação e a consulta ágil aos documentos 

arquivísticos. 

Buscamos, nesta pesquisa, refletir sobre arquivo pessoal, considerando sua 

singularidade em relação aos demais tipos de arquivos permanentes, não o 

distanciando dos processos técnicos e metodológicos na organização do documento 

arquivístico, postos para todo e qualquer tipo de arquivo.  

O ponto alto desta pesquisa foi a análise contextualizada e, mais focalizada, 

a descrição arquivística da série iconografia do arquivo pessoal de Rui Barbosa, e, 

determinantemente, à descrição da série fotografia do mencionado arquivo pessoal, 

em sistema digital.  

No caso da série fotografia, no mencionado arquivo pessoal, notamos a 

presença de suportes analógicos e digitais, para os quais são seguidos tratamentos 

diferenciados. 

Como toda documentação histórica, a fotografia contém informações 

importantes enquanto fonte de pesquisa aberta à perspectiva de tornar-se objeto de 

estudo para diversas áreas do conhecimento. Segundo Lissovsky (1983, p.118), 

quando se olha uma fotografia se estabelece,  

uma ponte entre aquele momento, o espaço que está na imagem e o momento que ele 
está vivendo. Como a distribuição dos objetos no espaço não é gratuita, tudo se 
posiciona no espaço, devendo serem levadas em consideração as relações entre os 
objetos. A orientação dos corpos também não é gratuita, eles traduzem orientações: 
linhas de autoridade, de subordinação, de hierarquia, de disciplina (...). A explicação 
espacial da cultura, da política, das relações sociais pode ser percebida. (DUARTE. et 
al, 2007, p. 2) 

 

Pelas variantes e ricas possiblidades encontradas nas imagens fotográficas, 

elegemos a série fotografia do arquivo pessoal de Rui Barbosa, por ser também uma 

escolha desafiadora, do ponto de vista, não somente, da escassez de literatura sobre 

o tema desta dissertação, como, e, principalmente, pela riqueza do retratar, em 

fotografia, a vida, obra, pensamento desse baiano e famoso jurista “Águia de Haia”. A 

respeito desse título, Zimmermann (2018), Associate Lecturer, Murdoch University 
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(Austrália), Doutor em Direito por Monash University (Austrália) e Mestre em Direito 

Constitucional e Teoria do Estado pela PUC-Rio, disse: 

Nas isentas palavras do jornalista inglês William Stead, correspondente de diversos 
jornais londrinos, Rui Barbosa representou umas das mais poderosas forças pessoais 
da conferência Segunda Conferência de Paz de Haia, Holanda, senão a mais poderosa 
de todas. A sua palavra foi ouvida com admiração por todos os presentes, e, em seu 
retorno à pátria, o grande jurista receberia a “maior das manifestações até então 
levadas a efeito no Brasil”. A respeito da estrondosa recepção ao “Águia de Haia”, título 
conferido pelos jornais da época, o falecido historiador Luís Viana Filho assim 
comentou:  
 
“Quando desembarcou no cais Pharoux imensa multidão, ali postada, apesar do sol, 
prorrompeu em aclamações... Rio Branco abraçou-o. Nesse instante a ovação chegou 
ao auge. A custo a polícia conteve os manifestantes. Senhoras atiravam flores, e com 
dificuldade organizou-se o préstito, que rumou para o Palácio do Catete. Em todo o 
percurso reproduziram-se os aplausos. Dos postes de iluminação, circundados por 
verdes grinaldas, em espiral, pendiam bandeiras e flâmulas. De espaço a espaço 
apareciam dísticos entusiásticos, e mais de quarenta bandas de música tocaram 
marchas e hinos patrióticos. No Palácio do Catete, Afonso Pena esperou-o na porta 
principal. Novas e incessantes aclamações. Por duas vezes tiveram de chegar à 
sacada para agradecer”. (CABRAL, 1954, p.462). 

 

Ao alcançarmos o objetivo desta pesquisa, pudemos observar, por meio do 

arquivo pessoal de Rui Barbosa, que a descrição da fotografia é realizada com a  

utilização dos formatos de metadados, uma linguagem útil para identificar, organizar 

e recuperar a informação digital dos documentos, tornando mínimo os esforços e a 

facilidade da manutenção de dados em meio digital, aqui analisados.  

O estudo da descrição na série iconografia-fotografia do arquivo pessoal de 

Rui Barbosa é uma temática envolvente e passível de outras interferências técnicas, 

científicas e inovadoras. É possível compreender que os significados das imagens 

dependem do seu contexto social, de forma ampla, a considerar os contextos 

sociocultural e político, assim teremos acesso às circunstâncias pelas quais uma 

imagem retrata, em sua ampla temporalidade, por meio do acesso compartilhado. 

Pelo caráter único que os documentos de arquivo possuem, podemos afirmar 

que a elaboração de um padrão ou de uma norma de classificação comum a todos os 

arquivos é determinação impraticável. Contudo, a atividade da descrição arquivística 

é passível de aplicação de normalização de procedimentos metodológicos. Nas 

questões de organização dos documentos e acesso à informação, há discussões em 

relação ao uso da ISAD-G, norma utilizada na organização de arquivo, cuja finalidade 

é a descrição arquivística do acervo. Atualmente, na Fundação Casa de Rui Barbosa, 

em substituição do software Fotoweb, a ISAD-G é utilizada pelo software livre ICA-

AtoM, em fase de implementação.  
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Nesta pesquisa, compreendemos que a multiplicidade de documentos e, 

consequentemente, da informação, não só vem provocando a transformação de 

estudos teóricos, práticos e metodológicos da Arquivologia, como também promove 

novas possibilidades de normas e sistemas de armazenamento, o que torna possível 

ampliar as formas de acesso à informação constituída pela memória histórica 

documental. A memória é percebida em diferentes temporalidades e, essa sua 

característica, seja entre o movimento das sensações e a estabilidade/instabilidade 

da preservação, é passada para o documento, sendo objeto da memória que constrói 

e legitima a forma específica da descrição do que foi, passou, ou seja, da narrativa 

histórica. 

Com estas reflexões, pudemos observar que no arquivo pessoal de Rui 

Barbosa, especificamente, a documentação fotográfica acumulada, adota-se uma 

política sólida, com práticas seguras de preservação dos documentos em suporte 

físico e digital, onde buscam manter a lógica e os formatos dos documentos 

acumulados e, paralelamente preocupam-se também com as questões da dispersão 

documental e do acesso à informação. Vale salientar que nas etapas da descrição 

arquivística do documento, independente do suporte, busca-se atribuir sentido e 

significado ao item documental e, ao descrevê-lo, as associações possíveis são dadas 

pelo ordenamento espaço-temporal. No mencionado arquivo pessoal, antes de se 

pensar em preservação da memória em meio digital, é presente a preocupação com 

a preservação do acervo físico e, em seguida, sendo também digitalizada, a 

documentação passa a ser compartilhada bem como incorporada ao repositório da 

instituição. 

Outro fato relevante, é que a descrição arquivística é essencial à 

compreensão do conjunto documental e permite estabelecer a construção do 

instrumento de trabalho do arquivista. A descrição, com a identificação e resumo dos 

documentos, contribui para o acesso e reduz o manuseio dos originais. 

No site da FRCB, nomeadamente, no arquivo pessoal de Rui Barbosa, foi 

possível observar, por meio desta pesquisa, elementos utilizados para a descrição da 

fotografia, tendo como base a NOBRADE, tais como: a) código da imagem; b) palavras 

chave; c) código de referência; d) fundo ou coleção; e) setor de origem; f) autoria; g) 

assunto; h) notas de documento; i) data da imagem; j) cidade; k) país; l) qualidade de 

imagem; m) texto de direitos autorais; n) condições de reprodução; o) notas locais; p) 

endereço eletrônico; q) localização mídia; r) prioridade; s) tipo da captura; t) data da 
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criação; u) informações exif; v) origem da imagem; w) resolução em dpi; x) extensão; 

y) técnico fotoweb. 

E, para melhor dizer, considerando o foco desta pesquisa, a fotografia no 

arquivo pessoal de Rui Barbosa, encontra-se descrita conforme teorias e métodos 

arquivísticos, possui valor de memória, apresenta aspectos políticos e social, de forma 

a contribuir aos mais variados contextos de ensino, pesquisa disponibilizados ao 

cidadão, de forma geral.  

Neste estudo, comprovamos que a descrição arquivística, da série fotografia, 

no arquivo pessoal, há implícitos vestígios das dimensões temporais e históricas, a 

partir do passado, os quais demonstram o dinamismo e a amplitude dos interesses 

humanos, frequentemente alterados como o passar do tempo, a serem somados e 

enriquecidos ao momento presente.  

Destarte, o arquivo pessoal de Rui Barbosa, a partir da implementação do 

sistema virtual de recuperação da informação, possibilita o estudo orgânico-funcional 

do conjunto documental e a transparência da representação da informação.  

Esta pesquisa comprova o incipiente volume de estudos voltados à descrição 

arquivística da fotografia. Portanto, foi possível imprimir a discussão sobre a natureza 

e as especificidades da fotografia, enquanto documento de gênese histórica, sua 

relevante presença nas esferas de produção de registros nos arquivos, a existência 

de elementos no próprio documento visual que possibilitaram a compreensão da 

origem e da análise contextualizada dessa espécie documental, por meio do valioso 

universo gerador de informação, representado pelo arquivo pessoal de Rui Barbosa. 

Em se tratando da fotografia em arquivos, faz-se urgente ampliar estudos ao 

conhecimento da sua imensa relevância nos ambientes dos arquivos, bibliotecas, 

museus e demais unidades de informação, considerando-a item documental de 

tamanho valor, tal como o é a documentação textual, impressa e demais fontes de 

pesquisa.  

É essencial viabilizar a recuperação da informação armazenada e dar 

possibilidades às releituras do acontecido, por meio do descortinar o que foi 

acumulado pelo arquivo. Com esta visão, apresentamos reflexões sobre a descrição 

arquivística e centramos as discussões da análise contextualizada da fotografia, 

especial em sua constituição perene. 

Esta pesquisa é contínua e poderá estender-se por outrem, em novas 

reflexões sobre a fotografia, em conformidade ao seu status de fonte de informação, 
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nos centros de estudos documentais e, portanto, a ser contemplada pelas etapas de 

análise contextualizada em vias da descrição arquivística, pela sua necessária 

publicização e promoção do acesso à informação, de forma democrática e 

transparente, levando em conta a Ética Arquivística. 
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ANEXO A – CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISADORA 
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ANEXO B – ORGANOGRAMA DA FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA 

 

 
Fonte: Fundação Casa de Rui Barbosa 
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ANEXO C – FOTOGRAFIAS CASA RUI BARBOSA 

 

 
Fachada Casa Rui Barbosa 

 

 
Entrada do Museu Casa Rui Barbosa 



83 

 

 
Biblioteca Casa Rui Barbosa 

 

 
Pesquisadora no Jardim Casa Rui Barbosa  
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ANEXO D – SOFTWARE FOTOWARE ADOTADO NA FCRB 

 

 
Descrição Fotoweb 1 

 

 
Descrição Fotoweb 2 
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APÊNDICE A - ROTEIROS DAS ENTREVISTAS 

 

Esta pesquisa originou-se, naturalmente, da inquietude em relação ao processo de 

descrição arquivística e recuperação da informação da documentação fotográfica, no 

arquivo pessoal, de forma a discutir a análise e descrição documental da fotografia e 

sua contribuição para a memória.  

 

Assim sendo, nos inquieta as seguintes questões:  

 

1. Como ocorreu a organização da documentação fotográfica no arquivo pessoal de 

Rui Barbosa?  

 

2. Houve a participação da família durante a identificação e descrição da 

documentação fotográfica? Comente.  

 

3. Em relação ao arquivo pessoal de Rui Barbosa, há uma política de acesso e uso 

dos documentos fotográficos? Explique. 

 

4. Foi mantida a biografia do Rui Barbosa na organização do arquivo pessoal, em 

especial da série fotografias? 

 

5. No arquivo pessoal de Rui Barbosa, as fotografias receberam tratamento com base 

na organização arquivística?   

 

6. Para a instituição, a documentação fotográfica no arquivo pessoal se for extraída 

do seu contexto perderá seu significado? Comente.  

 

7. Em relação aos procedimentos de descrição e análise da documentação fotográfica 

no arquivo pessoal de Rui Barbosa, foram estabelecidas metodologias específicas 

para o acervo? Explique 

 

8. A documentação fotográfica está identificada e descrita? Se positivo, descreva os 

procedimentos utilizados?  
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9. Já houve a digitalização de fotografias, se positivo, qual a quantidade e sistema 

utilizado para a recuperação e acesso?   

(  ) Sim  (  ) Não  Quantidade:  

 

10. Quais os formatos de fotografia há no arquivo pessoal de Rui Barbosa  

(  ) analógico  (  ) digital  (  ) analógico e digital 

 

11. A instituição considera que a descrição do documento é uma atividade intelectual? 

Explique. 

 

12. Devido a importância da documentação do arquivo pessoal de Rui Barbosa e, por 

ser de interesse social, patrimônio documental e memória, o arquivo em foco possui 

registro de patrimônio mundial e/ou nacional?  Comente. 

 

13. O arquivo pessoal de Rui Barbosa, por meio das fotografias, traz também um novo 

olhar sobre aspectos da vida pessoal e intelectual de seu titular, corroborando com 

outras formas da escrita da nossa história 

 

14. Em relação a recuperação da informação da documentação fotográfica, no arquivo 

pessoal de Rui Barbosa, qual sistema adotado? Comente. 

 

15. O que acrescentaria a este questionário sobre a documentação fotográfica, sua 

descrição e recuperação da informação, no arquivo pessoal de Rui Barbosa? 

 

Agradecemos. 

 

Local e data.  

Rio de Janeiro, 13.08.2017 
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APÊNDICE B – PRIMEIROS ESTUDIOSOS DA REPRODUÇÃO FOTOGRÁFICA 

 

Louis-Jacques-Mandé Daguerre (1787-1851) 

 
 
 

Hercule Romuald Florence (1804-1879) 
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APÊNDICE C - INSTRUMENTO DE PRODUÇÃO DO REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

Trata-se de um instrumento de estudo realizado, a partir de uma planilha no excel, onde após a leitura das referências, se destacou 

as citações e criou-se um vocabulário controlado, esse método facilitou a busca e recuperação da informação durante a escrita da 

dissertação. 

 

REFERÊNCIAS CITAÇÃO TERMO CONTROLADO 

MCKEMMISH, Sue. Provas de mim... Novas 
considerações. In: TRAVANCAS, Isabel; 
ROUCHOU, Joelle; HEYMANN, Luciana (Orgs.). Arquivos 
pessoais: reflexões 
multidisciplinares e experiências de pesquisa. Rio de 
Janeiro: FGV, 2013. 

As novas tecnologias permitem a integração dos arquivos 
pessoais e públicos, à medida que os arquivos pessoais 
públicos já nascem em formato digital nos ambientes da 
rede mundial de computadores”. 

arquivos pessoais, novas 
tecnologias 

EASTWOOD, Terry. MACNEILL, Heather. (organizadores) 
Correntes atuais do pensamento arquivístico. UFMG- 2016. 

2016 p.11 Conforme Catherine Hobbs esclarece em sua 
investigação dos arquivos pessoais, as práticas 
arquivísticas dos indivíduos e das famílias não são 
suscetiveis a controles  de procedimento como os 
exercidos sobre os arquivos institucionais. 

Arquivo Pessoal  

ABREU, Regina.(1996).A fabricação do 
imortal.memória,história e estratégias de consagração.Rio 
de Janeiro, Editora Rocco 

“Significados que não se encontram imediatamente 
revelados ao nível da experiência sensível, mas que 
demandam um complexo trabalho de decodificação, 
análise, interpretação” (ABREU, 1996, p.28). 

significados, experiencia 
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ABREU, Regina.(1996).cita HEYMANN 

Reside, aqui, a importância de problematizar o lugar 
desses acervos pessoais no campo específico da história 
porque segundo os estudos de HEYMANN (2013, p.68), o 
interesse por eles no início dos anos 1990, deveu-se a um 
novo estatuto teórico aos arquivos como metáfora do 
cruzamento entre memória, saber e poder e como 
construção política que orienta a lembrança e o 
esquecimento 

Memória e esquecimento 

ARAÚJO, Carlos Alberto Avila. Arquivos, Bibliotecas e 
Museus: apontamentos para um possível modelo curricular 
de convergência. In: DUARTE, Zeny. Arquivos, bibliotecas 
e museus: realidades de Portugal e Brasil. Salvador: 
EDUFBA, 2013, p. 259-300. 

Um segundo marco da história da Ciência da Informação é 
o desenvolvimento da área de Recuperação da 
Informação. Sua origem remonta às décadas de 1930 e 
1940, quando começaram a ser utilizados os microfilmes 
como alternativa de guarda e disponibilização de acervos 
documentais. Tal fato despertou alguns teóricos a refletir 
sobre a distinção entre os suportes físicos 25 do 
conhecimento e seu conteúdo, na medida em que se 
permitia a transposição do conteúdo para outros suportes. 
Tal percepção se aprofundou com o progressivo 
desenvolvimento das tecnologias computacionais, e teve 
uma inspiração teórica no artigo As we may think, de 
Vannevar Bush, publicado em 1945, onde é apresentado a 
ideia de uma possibilidade de recuperação automatizada 
da informação (ARAÚJO, 2013, p. 282). 

Ciência da Informação, 
recuperação da informação 

LOPEZ, André Ancona, As razões e os sentidos: 
finalidades da produção documental e interpretação de 
conteúdos na organização arquivística de documentos 
imagéticos. Tese. Universidade de São Paulo, 2000. 

A arquivística , para quem  a noção de índice também é 
fundamental, prioriza a dimensão do documento como 
índice da atividade que o gerou. Assim aquilo que o 
documentalista busca na interação do refrente a imagem, o 
arquivista busca na integração da função geradoracom o 
documento. Neste caso, a informação iamgérica do 
referente se mostra apenas como mais uma característica 

arquivistica, imagem,  
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LOPEZ, André Ancona, As razões e os sentidos: 
finalidades da produção documental e interpretação de 
conteúdos na organização arquivística de documentos 
imagéticos. Tese. Universidade de São Paulo, 2000. 

A atual difusão de materiais fotográficos nos arquivo, ao 
ladoda sempre crescente informatização, tem instigado os 
arquivistas  a rediscutir o estatuto documental destes. As 
reflexões imagem, diplomática se multiplicam e uma 
interessante delimitação conceitualcomeça a ser traçada 
pondo em prática a aplicabilidade do conceitual de diploma 
aos documentos fotográricos e, por extensão , a todos os 
demais documentos imagéticos 

 

HERRERA, Antonia Heredia p.414 no livro p. 445 

Damos por supuesto que en un archivo histórico, suma de 
varios fondos procedentes de diferentes instituciones, su 
cuadro de clasificación será la suma de cuadros de 
clasificación de cada uno de estos fondos y se hablará del 
inventario de cada uno de dichos fondos. 

fondos, archivo historico 

HERRERA, Antonia Heredia p.418 e no livro 449 

Se irán especificando todos los epígrafes del cuadró, 
correspondientes a las secciones y subsecciones, y los 
datos relativos a las series se plasmarán en forma de 
columnas con cuatro espacios correspondientes a los 
siguientes elementos: la signatura (legajo o libro). entrada 
descriptiva (tipología, autor, destinatario, materia, tradición 
documenta). fechas extremas (años). dígitos de la 
clasificación. 

clasificacion, series 
correspondientes  

HERRERA, Antonia Heredia p.427 e no livro 458 

A la hora de la organización no podemos partir del principio 
de procedencia, como si se tratara de una institución con 
funciones y actividades definidas, de ahí la consideración 
de colección en la que el orden cronológico será prioritario 
a la hora de una mínima sistematización. 
 
Por lo que respecta a la descripción hay una propuesta de 
descripción 
de Ana M." Almeida de Camargo12:  

La organizacion los acchivos 
personales, procedencia 
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DELEÓN. José Antonio Ramirez. Descripción archivística: 
diseño de instrumentos de descripción p. 17 e no livro p.15 

A su vez, José Ramón Cruz Mundet, refiriéndose a la 
utilidad de la descripción, destaca que “El objeto de la labor 
descriptiva es hacer accesibles eficazmente los fondos 
documentales. […] La descripción de los documentos 
constituye la parte culminante del trabajo archivístico y 
viene a coincidir exactamente en su finalidad con la de la 
propia documentación: informar”.5 

desceripción, fondos, infromar 

BELLOTO, 2004 
São compreendidos no âmbito dos arquivos pessoais, isto 
é, os conjuntos de papéis e material audiovisual ou 
iconográfico reunidos no decurso da vida de uma pessoa 

Arquivo Pessoal , iconográfico, 
audiovisual 

BELLOTO,  
Belloto explica que um arquivo pessoal é constituído de 
dois momentos distintos, cujos usos respondem a 
diferentes motivações.   

Arquivo pessoal 

BELLOTTO, Heloísa Liberalli. Arquivos permanentes: 
tratamento documental. FGV Editora, 2004. 

A gênese do documento de arquivo é um procedimento e, 
como tal, é uma sequencia de passos. Há todo um sistema 
lógico de produção, há normas ou sistemáticas 
estabelecidas para isso, sistemáticas que podem ir 
sofrendo mudanças e adaptações, tanto na rotina 
jurídicoadministrativa, como na consequente rotina 
burocrático-documental no correr do tempo, no interior dos 
órgãos públicos e/ou das entidades privadas. Os passos 
podem ser diferenciados, já que há especificidades em 
cada ente produtor e em cada contexto de produção. Tudo 
depende do tipo da entidade produtora, sua competência, 
suas funções e suas atividades.( BELOTTO, 2004, p. 5) 

gênese do documento, produção, 
entidades privadas e públicas 
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BELLOTO,  

O primeiro momento corresponde ao processo de 
acumulação documental e sua utilização no cotidiano, 
como uma forma de comprovar a existência civil do sujeito 
perante as instituições ou um modo de remeter a seus 
relacionamentos com pessoas. No segundo momento, o da 
preservação, o arquivo pessoal extrapola a finalidade 
jurídica, profissional ou pessoal do seu titular e seu uso é 
destinado a pesquisa científica, realizada por terceiros 

Arquivo pessoal 

HEYMANN, Luciana QuilletO indivíduo fora do 
lugar,Revista do Arquivo Público Mineiro, Belo 
Horizonte,nº2, p.40-57, jul-dez. (HEYMANN, 2009, p.55).  

Entre os procedimentos que, hoje, me parecem mais 
importantes, encontram-se o levantamento da história de 
cada fundo, o contato com as pessoas envolvidas na 
acumulação, ordenamento e guarda dos papéis – antes e 
depois da morte do titular –, bem como o investimento nas 
intenções, projeções e expectativas depositadas no arquivo 
por esse último, tanto no momento em que seleciona 
documentos para serem guardados como depois, ao 
vislumbrar a possibilidade de atribuir a seu acúmulo 
documental um valor histórico ou patrimonial  

Fundo, valor historico, patrimonial 

CUNHA, Maria Teresa Santos.ACERVOS PESSOAIS DE 
EDUCADORES: Do traçado manual ao registro 
digital.2016m(pagina 16) 

Ao estabelecer um sistema teórico-metodológico de crítica 
dos documentos, a pesquisadora Ângela de Castro Gomes 
considera que os acervos pessoais apresentam-se como 
objeto de estudo com múltiplas possibilidades de 
investigação e interpretação, reafirmando que sua 
inquirição de forma isolada não tem a pretensão de revelar 
a reconstrução do passado e sim indagá-lo a partir do olhar 
de quem registrou.  

Acervos pessoais, preservar 
memória 

CUNHA, Maria Teresa Santos.ACERVOS PESSOAIS DE 
EDUCADORES: Do traçado manual ao registro digital.2016 

A arte de guardar que compõe a essência da existência 
dos acervos torna-se necessária no intuito de não apenas 
preservar memórias, mas também de servir de fonte/ 
documentos à produção historiográfica 

Acervos pessoais, preservar 
memória 
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DUCROT, Ariane.(1998).  A Classificação dos arquivos 
pessoais e familiares. Revista Estudos Históricos, Vol. 11, 
n. 21 p. 151-167. Segundo Ariane DUCROT  (1998 p 151) 

Os documentos não devem ser tratados isoladamente 
segundo um quadro metódico, e sim ficar agrupados em 
seus fundos de origem, sendo o fundo o conjunto de 
arquivos que provêm de uma mesma entidade - repartição, 
órgão publico, pessoa, família, empresa e etc  

Fundos, arquivo pessoal 

CUNHA, Maria Teresa Santos.ACERVOS PESSOAIS DE 
EDUCADORES: Do traçado manual ao registro 
digital.2016(pagina 16) 

Por outro lado, a questão consiste em saber que uma 
memória ainda que produzida individualmente, é uma 
representação e está repleta do pensamento social que 
envolve o sujeito. A própria afirmação recorrente de que a 
trajetória individual se transforma ao longo do tempo, 
remete ao fato de que estamos muito bem afinados com o 
universo social que nos cerca. 

Fundos, arquivo pessoal 

CUNHA, Maria Teresa Santos.ACERVOS PESSOAIS DE 
EDUCADORES: Do traçado manual ao registro 
digital.2016(pagina 17) 

Conclui-se portanto, que o estudo de acervos pessoais 
trazem implícitos em sua essência, vestígios das 
dimensões temporais/históricas projetadas pelo passado, 
que demonstram o dinamismo e a amplitude dos interesses 
humanos, frequentemente alterados com o passar do 
tempo. 

Fundos, arquivo pessoal 

APM_Informatizacao_de_acervos_fotograficos p. 04 

Na parte identificação do documento temos informações 
sobre a coleção a que a fotografia pertence, a série em que 
ela foi classificada dentro da coleção, o número de registro, 
o número anterior de inventário, a provável data de sua 
produção, além de título, local, autoria ou responsabilidade, 
descrição e descritores das fotografias 

Documentação fotografica, 
classificação 

APM_Informatizacao_de_acervos_fotograficos p. 04 

A descrição física apresenta informações básicas sobre o 
material fotográfico; a designação genérica da imagem – 
cartão postal, fotografia, slide ou negativo –; a designação 
específica do processo de fixação da imacromia, 
identificando se a imagem é P&B ou colorida; e, por último, 
a dimensão – aspecto importantíssimo nas ampliações 
fotográficas. 

Documentação fotografica, 
descrição física 
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DURANTI, Luciana. Diplomatica: nuevos usos para una 
antigua ciencia.  Trad. Manuel Vázquez. Carmona: 
Asociación de Archiveros de Andalucia, 1995. 

“descobriram novos usos para esta velha ciência, 
baseados no seu potencial como um padrão para 
assegurar a confiabilidade geralmente dos documentos 
modernos e especificamente dos documentos eletrônicos”. 
(DURANTI, 1995, p. 06 e 36) 

Confiabilidade, documentos 
modernos, documentos eletrônico. 

BELLOTTO, Heloisa Liberalli. Como fazer análise 
diplomática e análise tipológica em arquivística; 
reconhecendo e utilizando o documento de arquivo. São 
Paulo: Associação de Arquivistas de São Paulo / Arquivo 
do Estado, 2000. (Projeto Como Fazer) 

“lógica orgânica dos conjuntos documentais”, que por 
definição é a “configuração que assume uma espécie 
documental, de acordo com a atividade que a gerou” 
(BELLOTTO, 2000 p. 20).  

conjuntos documentais, espécie 
documental 

RODRIGUES, Ana Célia. Diplomática contemporânea 
como fundamento metodológico de investigação de 
tipologia documental em arquivos. Tese. USP. São Paulo. 
2008. Disponível 
em<file:///E:/Josy/Downloads/TESE_ANA_CELIA_RODRIG
UES.pdf> Acesso em 22.10.2016. 

...O conhecimento científico produzido sobre o documento 
de arquivo na fase de identificação, constitui a base sobre 
a qual deve se fundamentar toda proposta  de tratamento 
técnico arquivístico. Cabe ao arquivista, a partir do 
reconhecimento do ciclo de vida dos documentos identificar 
em qual destes momentos se encontram e determinam o 
tratamento técnico necessário (RODRIGUES, 2008, p. 23) 

conhecimento científico, 
tratamento arquivístico, 
identificação. 

Manini, M. P. (2008). A fotografia como registro e como 
documento de arquivo. // Bartalo, L.; Moreno, N. A. (Orgs.). 
Gestão em arquivologia: abordagens múltiplas. Londrina: 
EDUEL, (2008) 119-183. 

A existência de materiais fotográficos nos arquivos coloca a 
fotografia numa dupla perspectiva: em primeiro lugar, deve 
ser tratada como qualquer outro gênero documental no que 
tange às regras, métodos e técnicas de Arquivística, sem 
perder de vista, contudo - e principalmente - suas 
características diferenciadoras enquanto forma de registro, 
conteúdo imagético e não escrito e linguagem que usa para 
narrar o fato/pessoa/local que documenta (MANINI, 2008, 
in BARTALO e MORENO, 2008, p.180). 

fotografia. Gênero documental, 
registro 
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MADIO, Telma Campanha de Carvalho . LOPES, 
Mariângela Spotti  A importância da gênese documental 
para identificação de acervos fotográficos,Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, 2008. 

A imagem fotográfica, aliada ao documento impresso, 
remete para os aspectos mais prementes da representação 
da informação no  contexto histórico que a produziu, 
possibilitando fazer uma nova abordagem acerca da 
evolução   imagético que despertam os acervos 
fotográficos, muitas vezes, acarretam grandes prejuízos no 
momento de identificação e organização do material destes 
registros históricos. ( MADIO, 2008 p .1)  

representação da informação, 
imagem fotográfica, identificação 
e organização  

MADIO, Telma Campanha de Carvalho . LOPES, 
Mariângela Spotti  A importância da gênese documental 
para identificação de acervos fotográficos,Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, 2008. 

A organização arquivística e a descrição justificam-se pela 
relevância da memória universitária e também pelo papel 
que a fotografia assume como fonte variada e rica para a 
pesquisa. A fotografia há muito vem sendo usada como 
documento, mas por ter seu princípio na fixação da 
realidade, diversidade no seu uso e fragilidade dos 
suportes, vem sendo tratada como documentação especial 
ou especializada, muitas vezes separada do restante da 
documentação, causando danos à sua identificação e 
retirando a de sua produção original (MADIO, 2008 p.2) 

organização e descrição 

_____________________ MADIO, Telma .... 

Em primeiro lugar, compreendermos a fotografia como 
resultado de uma função, uma intencionalidade, seja 
institucional ou particular. Apesar da imagem fotográfica 
muitas vezes não vir acompanhada de uma referência ou 
identificação textual situando a função daquele registro, 
devemos ter claro, que sempre haverá uma ação, um 
propósito original para a realização dessa 
atividade.(MADIO, 2008 p 3) 

fotografia, função e 
intencionalidade 

LACERDA, Aline Lopes. A fotografia nos arquivos: um 
estudo sobre a produção institucional de documentos 
fotográficos das atividades da Fundação Rockefeller no 
Brasil no combate à febre amarela. Tese (Doutorado) – 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo. 2008. 

Pág 15 ver parágrafo 1 
fotografia, organização e 
tratamento 
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LACERDA, Aline Lopes. A fotografia nos arquivos: um 
estudo sobre a produção institucional de documentos 
fotográficos das atividades da Fundação Rockefeller no 
Brasil no combate à febre amarela. Tese (Doutorado) – 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo. 2008. 

ver pag, 19 parágrafo 1 e 2 
diplomática, problemática na 
documentação fotográfica  

____________________ a fotografia nos aquivos.... ver pag, 20parágrafo 1 e 2 
Fotografia citada por Lopez na 
tese. 

LACERDA, Aline Lopes. A fotografia nos arquivos: 
produção e sentido de documentos visuais. História, 
Ciências, Saúde – Manguinhos , Rio de Janeiro, v.19, n.1, 
jan.-mar. 2012, p.283-302  

Quando consideramos essas várias facetas que regem a 
economia da produção de conjuntos de registros 
fotográficos, por pessoas ou por instituições, percebemos 
por que não é tarefa simples tentar rotular os diversos 
‘tipos documentais’ fotográficos em categorias 
padronizadas.  Em alguns casos são possíveis 
aproximações, mas logo se percebe que é impossível 
reduzir todos os casos às categorias preexistentes. Daí a 
necessidade de nos voltarmos para o entendimento do 
percurso pelo qual uma imagem ascendeu à categoria de 
documento. Dessa forma é possível descobrir que uma 
única imagem pode ter estado envolvida em múltiplos atos 
de criação, como, por exemplo, se tiver sido utilizada em 
diversas situações de comunicação. (LACERDA 2012 p. 
295). 

fotografia no arquivo, tipos 
documentais,  

MIRANDA, Antonio. Ciência da Informação: teoria e 
metodologia de uma área em expansão. Elmira 
Simeão(organizadora).Brasília, 2003. 

A informatização, através de seu conteúdo tecnológico 
revolucionário, instaurou um processo de reorganização da 
economia e da estrutura social, de consequencias ainda 
não claramente preivisíveis I(MIRANDA, 2003, p.19) 

Informatização, tecnologia, 
estrutura social 
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MIRANDA, Antonio. Ciência da Informação: teoria e 
metodologia de uma área em expansão. Elmira 
Simeão(organizadora).Brasília, 2003. 

È o que se depreende das teorias de Karl Popper, para 
quem a atividade científica materializa-se no registro da 
experiência científica através de documentos que garantem 
à sua transferibilidade às comunidades científicas. 
(MIRANDA, 2003, p. 161) 

Karl Popper, conhecimento 
científico,  

MIRANDA, Antonio. Ciência da Informação: teoria e 
metodologia de uma área em expansão. Elmira 
Simeão(organizadora).Brasília, 2003. 

Na acepção popperiana proposta na presente análise, a 
ciência da informação é uma área de pesquisa típica do 
Mundo, ou seja, da metaciência como atividade que estuda 
o fenômeno dos registros de conhecimentos e trabalha 
pelo aperfeiçoamento das formas de produção, 
armazenamento e e uso(ou seja, de todo o ciclo 
informacional) do conhecimento registrado (MIRANDA, 
2003, P. 184). 

Ciencia da informação, ciclo 
informacional, 
Popper,armazenamento e uso  

TRAVANCAS, Isabel. ROUCHOU, Joelle. HEYMANN, 
Luciana. (organização). Arquivos Pessoais, reflexões 
multidisciplinares e experiências de pesquisa. FGV. Rio de 
Janeiro. 2013 

As novas tecnologias permitem a integração dos arquivos 
pessoais e públicos, à medida que os arquivos pessoais 
públicos já nascem em formato digital nos ambiente da 
rede mundial de computadores (MCKEMMISH, 2010 p. 32). 

Novas tecnologias, arquivos 
pessoais, formato digital 

TRAVANCAS, Isabel. ROUCHOU, Joelle. HEYMANN, 
Luciana. (organização). Arquivos Pessoais, reflexões 
multidisciplinares e experiências de pesquisa. FGV. Rio de 
Janeiro. 2013 

Embora presentes na maioria dos arquivos - públicos e 
privados, institucionais e pessoais - e submetidas a 
tratamento de identificação, arranjo ou classificação e 
descrição nesses espaços, as fotografias tem sido, no 
entanto pouco problematizadas, tanto no que diz respeito 
às suas características de registro visual quanto em 
relação aos papeis que lhe são conferidos no processo  de 
constituição dos próprios arquivos. (LACERDA, 2013, p. 
55) 

arquivos pessoais, fotografias, 
classificação, identificação 
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TRAVANCAS, Isabel. ROUCHOU, Joelle. HEYMANN, 
Luciana. (organização). Arquivos Pessoais, reflexões 
multidisciplinares e experiências de pesquisa. FGV. Rio de 
Janeiro. 2013 

Ciente da difícil tarefa de determinar significados às 
fotografias, e convencidos que esses sentidos nunca 
poderão ser representados tão somente por sua 
identificação temática, constituindo o emprego exclusivo 
dessa abordagem um recurso metodológico empobrecedor 
do documento, defendemos, em contrapartida a busca de 
seu contexto funcional e de produção dento do arquivo 
como requisito básico para uma futura recontextualização 
do documento em situações de pesquisa e de usos os mais  
diversificados (LACERDA, 2013 P. 62) 

Fotografia, contexto funcional, 
produção, recurso metodológico 

TRAVANCAS, Isabel. ROUCHOU, Joelle. HEYMANN, 
Luciana. (organização). Arquivos Pessoais, reflexões 
multidisciplinares e experiências de pesquisa. FGV. Rio de 
Janeiro. 2013 

Definidos tecnicamente como coleção - "conjunto de 
documentos com características comuns, reunidos 
intencionalmente" -, os arquivos pessoais receberam 
tratamento distinto, daquele reservado aos conjuntos 
naturais, necessários, instrumentais e, consequentemente, 
probatórios, resultantes das transações documentais 

arquivos pessoais, tratamento 
distinto; 

TRAVANCAS, Isabel. ROUCHOU, Joelle. HEYMANN, 
Luciana. (organização). Arquivos Pessoais, reflexões 
multidisciplinares e experiências de pesquisa. FGV. Rio de 
Janeiro. 2013 

No campo da história, a trajetória dos arquivos pessoais, 
que já foi de adesões e recusas, parece ter se estabilizado 
no auge de seu poder de atração sobre os 
pesquisadores...há cerca de 30 ou 40 anos, foram 
"redescobertos" e passaram a orientar material e 
discursivamente as incursões analíticas de historiadores e 
epistemólogos, que, em intenso debate com a teoria 
literária, a filosofia da linguagem e antropologia, operaram 
o deslocamento do próprio estatuto epistemológico da 
prova documental, ao investir sobre o nível micro das inter-
relações indivíduo e sociedade, história e memória.(NEDEL 
2013, p.135)(tirar dúvida se coloco a dona do texto ou o 
organizador do livro. (TRAVANCAS) 

arquivos pessoais, tradiçoes 
preliminares, história, memória. 
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TRAVANCAS, Isabel. ROUCHOU, Joelle. HEYMANN, 
Luciana. (organização). Arquivos Pessoais, reflexões 
multidisciplinares e experiências de pesquisa. FGV. Rio de 
Janeiro. 2013. 

as imagens, como formas de registro de ação e de 
informação, são portadoras de "materialidade" e de 
"recursos de expressão" distinto daqueles que 
caracterizam os diferentes registros presentes na massa 
documental acumulada ao longo dos séculos- calçados na 
forma verbal. Essa é uma primeira diferença que não 
podemos desprezar e que tem se mostrado, em parte, 
responsável pela dificuldade de aplicar a esses nos 
registros a metodologia arquivística, em função da 
realidade histórica encontrada nos arquivos. (LACERDA, 
2013 P.55-56) 

imagens, registro, materialidade, 
metodologia arquivística 

TRAVANCAS, Isabel. ROUCHOU, Joelle. HEYMANN, 
Luciana. (organização). Arquivos Pessoais, reflexões 
multidisciplinares e experiências de pesquisa. FGV. Rio de 
Janeiro. 2013. 

Não podemos esquecer que fotografias adquirem seu 
significado a partir do modo como as pessoas com elas 
envolvidas as compreendem , as usam e, dessa forma, 
lhes atribuem significados. (LACERDA, 2013 P. 63)  

Fotografias, significados,  

TRAVANCAS, Isabel. ROUCHOU, Joelle. HEYMANN, 
Luciana. (organização). Arquivos Pessoais, reflexões 
multidisciplinares e experiências de pesquisa. FGV. Rio de 
Janeiro. 2013. 

O campo é vasto e ainda  pouco explorado. Diante dos 
anos de trabalho com arquivos fotográficos e considerando 
os estudos sobre essa parcela constituinte dos acervos 
históricos, parece-me cada vez mais pertinente e 
necessária a ideia de que, nas instituições de guarda 
desses materiais, haja a iniciativa de criar, em paralelo, um 
programa de entrevistas sobre os arquivos. Entrevistas 
com os próprios titulares  quando ainda vivos ou com 
atores diretamente envolvidos na história da documentação 
são importantes fontes de informação para os trabalhos de 
organização documental e, como consequência para os 
pesquisadores da documentação em geral (LACERDA, 
2013 P. 64) 
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CAMARGO, Ana Maria Almeida. GOULART, Silvana. 
Tempo e circunstância: a abordagem contextual dos 
arquivos pessoais. IFHC. São Paulo, 2007. 

Os arquivos pessoais nem sempre são tratados à luz da 
teoria arquivística , e as razões desse desvio são várias e 
poucas vezes justificadas. Quando os documentos são 
gerados por uma instituição , vem descritos a partir das 
atividades , funções e repartições que a  caracterizam ao 
longo do tempo ; se reunidos por pessoas ou famílias, 
acabam por sugerir adoção de critérios totalmente alheios 
ao sentido ou à lógica de sua acumulação , como se tal 
preceito não lhes fosse aplicável. ( CAMARGO, 2007 p. 36) 

arquivos pessoais,  funções, 
teoria arquivística 

CAMARGO, Ana Maria Almeida. GOULART, Silvana. 
Tempo e circunstância: a abordagem contextual dos 
arquivos pessoais. IFHC. São Paulo, 2007. 

A organização lógica do acervo, na área  de arquivo, é 
norteada pela funcionalidade, isto é pela identificação do 
elo entre os documentos e as atividades que lhe deram 
origem, de modo a garantir que, individual ou 
coletivamente, os diferentes itens que o integram possam 
evocar ou representar, de modo inequívoco, as 
circunstâncias e o contexto que justificaram sua 
acumulação e guarda (CAMARGO, 2007 p. 60). 

arquivo, funcionalidade, guarda e 
acumulação  

CAMARGO, Ana Maria Almeida. GOULART, Silvana. 
Tempo e circunstância: a abordagem contextual dos 
arquivos pessoais. IFHC. São Paulo, 2007. 

A rigor, estão presentes, no acervo, de forma isolada ou 
combinada, três grandes sistemas de signos: a palavra 
escrita, a imagem e o som.  (CAMARGO, 2007 p. 62) 

sistemas signos, escrita, imagem 
e som 

CAMARGO, Ana Maria Almeida. GOULART, Silvana. 
Tempo e circunstância: a abordagem contextual dos 
arquivos pessoais. IFHC. São Paulo, 2007. 

Dar nome aos documentos, identificando-os a partir da 
espécie ou do tipo, constitui uma das operações mais 
importantes da arquivística, cujas finalidades com a 
tradição diplomática foram bem delineadas por Heloisa 
Liberalli Belloto. Se o objeto da diplomática é a estrutura 
formal do documento, como enfatiza a autora, a tipologia 
documental é uma ampliação desse 
conceito...(CAMARGO, 2007, p.66) 

diplomática, tipologia documental, 
espécie ou tipo 



101 

 

CAMARGO, Ana Maria Almeida. GOULART, Silvana. 
Tempo e circunstância: a abordagem contextual dos 
arquivos pessoais. IFHC. São Paulo, 2007. 

Entende-se por documentação iconográfica o gênero que 
utiliza como linguagem básica a imagem em superfície 
plana, produzida a partir de técnicas diversas (gravura, 
desenho, pintura, fotografia, impressão etc), podendo 
manter relação analógica mais ou menos explícita com seu 
referente. (CAMARGO, 2007, p, 101) 

documentação iconográfica, 
imagem, fofografia, gravura 

GÊNERO DOCUMENTAL. In: CAMARGO, Ana Maria de 
Almeida; BELLOTTO, Heloisa Liberalli. (coord). Dicionário 
de Terminologia arquivística. São Paulo: Associação dos 
Arquivistas Brasileiros - Núcleo Regional de São Paulo; 
Secretaria de Estado da Cultura - Departamento de 
Museus e Arquivo, 1996. p.41 

Segundo Camargo e Belloto (1996, p. 41) gênero 
documental significa "[...] configuração que assume um 
documento de acordo com o sistema de signos utilizado na 
comunicação do seu conteúdo."; como por exemplo 
destacamos documentação iconográfica, documentação 
textual, documentação fonográfica, etc) 

gênero documental, 
documentação iconográfica, 
documentação textual, 
documentação fonográfica, etc 

DERRIDA, Jaques. Mal de Arquivo: uma impressão 
freudiana. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001 

ArKê, lembremos, designa ao mesmo tempo o começo e o 
comando. este nome coordena aparentemente dois 
princípios da natureza ou da história, ali onde as coisas 
começam- princípio físico, histórico ou ontológico, mas 
também o princípio da lei ali onde os homens e os 
deusescomandam, ali onde se exerce a autoridade, a 
ordem social, nesse lugar a partir do qual a ordem é dada -  
princípio nomológico[...] O sentido de ' arquivo' seu único 
sentido, vem do arkheion grego: inicialmente uma casa, um 
domicílio, um  endereço, aresidência dos magistrados 
superiores, os arcontes, aqueles que comandavam. Aos 
cidadãos que detinham e assim denotavam o poder político 
recomhecia-se o direito de fazer ou de representar a lei. 
Levada em conta sua autoridade publicamente 
reconhecida, era em seu lar, nesse lugar que era a casa 
deles, que se depositavam entõ os documentos oficiais. Os 
arcantes foram os seus primeiros guardões. Não eram 
responsáveis apenas pela segurança física do depósito e 
do suporte. Cabia-lhes também o direito e a competência 
hermenêuticos. Tinham o poder de interpretar os arquivos 
(Derrida, 2001, p.12-13) 

princípio ontológico, competência 
hermenêuticos, arkheion 
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BOCCATO, Vera Regina Casari. FUJITA, Mariângela Spotti 
Lopes. Discutindo a análise documental de fotografias: uma 
síntese bibliográfica. Cadernos Bad 2 . 2006 

A fotografia, documento que transmite informação 
registrada em um suporte papel (fotografia analógica) ou 
eletrônico ( fotografia digital), registra um momento, um 
instante do passado, do presente de nossas vidas, 
constituindo a construção da história, da cultura, da 
educação de uma sociedade. (Boccato 2006 p. 85) 

fotografia analógica, fotografia 
digital, cultura, educação, 
sociedade 

BOCCATO, Vera Regina Casari. FUJITA, Mariângela Spotti 
Lopes. Discutindo a análise documental de fotografias: uma 
síntese bibliográfica. Cadernos Bad 2 . 2006 

A ciência da Informação tem por finalidade estudar as 
propriedades e o comportamento da informação, as etapas 
que compõem o ciclo informacional e os meios de 
processamento dessa informação para otimização do 
acesso e uso, cumprindo seu papel social e garantindo a 
geração de novos conhecimentos que irão contribuir para o 
desenvolcimento e o bem da sociedade (Boccato, 2006 p. 
85)  

Ciência da Informação, Papel 
social, comportamento da 
informação, ciclo informacional 

Perfil, evolução e respectivas do ensino em Arquivologia no 
Brasil/ Maria Teresa Navarro de Brito Matos...[et al] (Org); 
prefácio de Heloísa Belotto- Salvador: EDUFBA, 2015. 

O surgimento e a utilização em larga escala de novas 
linguagens de comunicação fizeram os arquivistas se 
interessarem por esses novos tipos de documentos, 
registrados em diferentes suportes: documentos 
audiovisual( fitas viodeomagnéticas, filmes etc) e 
documento iconográfico (fotografia, cartazes, charges, etc) 
e o documento sonoro (fitas audiomagéticas, discos etc). 
(VIEIRA, 2015 p. 367) 

tipos de documentos, 
iconoggráficos, fotografias,  

SILVA, Armando Malheiro da . A informação. Da 
compreensão do fenómeno e construção do objeto 
científico. Porto. 2006 

...Desde já importa, esclarecer que entendemos a 
Informação como um fenómeno humnao e social, que 
deriva de um sujeito que conhece, pensa, se emociona e 
interaje com o mundo sensível à sua volta e a comunidade 
de sujeitos que comunicam entre si.( SILVA, 2006 p. 24) 

Informação, fenomeno humano e 
social. 
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________________________. A informação. Da 
compreensão do fenómeno e construção do objeto 
científico. Porto. 2007 

... Tomar posição em favor de uma CI., assumida como um 
campo de saber uno e transdicisplinar, inscrito na vasta 
área das ciências sociais  o qual congrega e dá suporte 
teórico a diversas disciplinas aplicadas, desde a 
Arquivística, a Biblioteconomia, Bibliotecnologia ou 
Documentação aos Sistemas Tecnológicos de Informação, 
incluindo ainda a Organização e Métodos (SILVA, 2006 p. 
28) 

Ciencia da informação, 
transdicisplinar, Ciências sociais e 
humanas 

SILVA, Armando Malheiro da; RIBEIRO, Fernanda. Das 
“ciências” documentais à ciência da informação: ensaio 
epistemológico para um novo modelo curricular. Porto: 
Edições Afrontamento, 2002 

Ciência da Informação é a que investiga as propriedades e 
comportamento da informação, as forças que regem o fluxo 
da informação e os meios de processamento da 
informação para um máximo de acessibilidade e uso. O 
processo inclui a origem, disseminação, colecta, 
organização, armazenamento, recuperação, interpretação 
e uso da informação. O campo deriva ou relaciona-se com 
a matemática, a lógica, a linguística, a psicologia, a 
tecnologia computacional, as operações de pesquisa, as 
artes gráficas, as comunicações, a biblioteconomia, a 
gestão e alguns outros campos (cit, por SILVA; RIBEIRO, 
2002, p. 53) 

Informação, fluxo da informação, 
ciência da informação, uso. 

SANTOS, Henrique Machado dos  (1), FLORES, Daniel (2). 
OS IMPACTOS DA OBSOLESCÊNCIA TECNOLÓGICA 
FRENTE À PRESERVAÇÃO DE DOCUMENTOS 
DIGITAIS The impacts of technological obsolescence in the 
preservation of digital records.   11:2 (2017) p.28-37. ISSN 
1981-1640. Disponível em< 
http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/bjis/issue/vi
ew/394/showToc> Acesso em 05.07.2017 

Logo, os acervos se tornaram mistos, compostos por 
documentos em suportes analógicos e digitais, sendo que 
a preservação digital surge em virtude das peculiaridades 
dos suportes eletrônicos.( SANTOS  E FLORES , 2017 p. 
29) 

acervos mistos, suportes 
analógicos e digitais, preservação 
digital 
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Bellotto, H. L. (2006). Arquivos permanentes: tratamento 
documental. 4. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 
Vargas, 2006. 

Observa-se que as instituições de memória têm o papel de 
tornar possível a recuperação da informação, atendendo 
aos diversos interesses do público geral (Bellotto, 2006). 
Neste contexto, arquivos, bibliotecas, museus e centros de 
documentação encontram as mesmas dificuldades: a 
preservação do “novo”, daquilo que ainda é, por vezes, 
“desconhecido” aos acervos 

instituições de memória, 
recuperação da informação, 
preservação do "novo". 

SCHELLENBERG, Theodore Roosevelt. Arquivos 
Modernos: princípios e técnicas. Rio de Janeiro: Fundação 
Getúlio Vargas, 2000. 

Todos os livros, papéis, mapas, fotografias, ou outras 
espécies documentárias, independentemente de sua 
apresentação física ou características, expedidos ou 
recebidos por qualquer entidade pública ou privada no 
exercício de seus encargos legais ou em função das suas 
atividades e preservados ou depositados para preservação 
por aquela entidade ou por seus legítimos sucessores 
como prova de suas funções, sua política, decisões, 
métodos, operações ou outras atividades, ou em virtude do 
valor informativo dos dados neles contidos 
(SCHELLENBERG, 2000, p.41) 

fotografia, entidade pública ou 
privada, prova de funções 

VENÂNCIO, Renato Pinto. O arquivo e a lei. Revista do 
Arquivo Público Mineiro, p. 134-145, 2012. Disponível 
em:<http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/acervo/rapm_pdf/
2012A01.pdf>. Acesso em 29 de jun de 2017.  

[...] abrange períodos bastante remotos, pois a criação dos 
primeiros arquivos se confunde com o surgimento da 
escrita e o processo de divisão das sociedades em classes 
sociais, fenômeno também associado à formação do 
Estado; em outras palavras, os arquivos surgem como 
forma de perenizar direitos e formas de poder. 
(VENÂNCIO, 2012, p. 136)  

Arquivos, classes sociais, 
fenômeno, poder 

BRASIL, Arquivo Nacional. Dicionário brasileiro de 
terminologia arquivística. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 
2005. Disponível em:< 
http://www.portalan.arquivonacional.gov.br/Media/Dicion%2
0term%20arquiv.pdf>. Acesso em 29 de jun de 2017 

arquivo privado Arquivo(1) de entidade coletiva de direito 
privado, família ou pessoa. Também chamado arquivo 
particular. [...] arquivo público 1 Arquivo(1) de entidade 
coletiva pública, independentemente de seu âmbito de 
ação e do sistema de governo do país. 2 Arquivo(2) 
integrante da administração pública arquivo público.( 
BRASIL, 2005, p. 35)  

Conceitos de arquivo privado, 
arquivo publico,  



105 

 

OLIVEIRA, José Barbosa de. História, memória, arquivos e 
instituições: algumas reflexões téorico-metodológicos para 
os trabalhos do projeto memória - SIBI /UFRJ 

A memória é sempre uma construção feita no presente, a  
partir de vivências e experiências ocorridas num passado 
sobre o qual se deseja refletir e entender. 

 

OLIVEIRA, Lúcia Maria Velloso de. DESCRIÇAO E 
PESQUISA: REFLEXOES EM TORNO DOS ARQUIVOS 
PESSOAIS, 1 edição, 2012, 176 p. 

A padronização e suas contradições capitulo 3.2 " seria 
quase impossível a busca de um modelo de descrição 
arquivística padronizado; como é levantada pela 
comunidade internacional da área" OLIVEIRA, 2012 p. 56-
57 

padronização, decroção 
arquivística, comunidade 
internacional 

OLIVEIRA, Lúcia Maria Velloso de. DESCRIÇAO E 
PESQUISA: REFLEXOES EM TORNO DOS ARQUIVOS 
PESSOAIS, 1 edição, 2012, 176 p. 

Enquanto padrões aumentam a consistência, criam 
plataformas para a ampliação da troca de informações e 
facilitam 

  

ARAÚJO, Carlos Alberto Ávila. O que é Ciência da 
Informação. Inf. Inf., Londrina, v. 19, n. 1, p. 01 – 30, 
jan./abr. 2014. Disponível em< 
http:www.uel.br/revistas/informacao> Acesso em 
02.05.2017 

É com essa ação que surgem, num primeiro momento, os 
documentos (aqui entendidos em sentido muito amplo, 
como manuscritos literários, registros administrativos, 
selos, mapas, esculturas, etc.), instituições dedicadas a 
salvaguardá-los (que deram origem ao que atualmente são 
os arquivos, as bibliotecas e os museus) e regras para 
organizar esses documentos. (Araujo, 2014 p.2) 

arquivos, bibliotecas e mueus, 
organização de documentos 

_______________________________. O que é Ciência da 
Informação. Inf. Inf., Londrina, v. 19, n. 1, p. 01 – 30, 
jan./abr. 2014. Disponível em< 
http:www.uel.br/revistas/informacao> Acesso em 
02.05.2017 

No período do Renascimento, a ênfase dada à criação e à 
produção humanas faz crescer o interesse pela 
salvaguarda desses registros humanos, e não é por acaso 
que surgem nesta época os primeiros tratados e manuais 
sobre os acervos de arquivos, bibliotecas e museus. Com a 
transição da Idade Média em direção à Modernidade, 
essas instituições são reconstruídas, e surgem novos 
tratados e manuais voltados para as regras de condução 
das instituições destinadas a guardar esses acervos 
(Araújo, 2014 p 2-3) 

Renascimento, idade média, 
Ciencia da informação. 
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_______________________________. O que é Ciência da 
Informação. Inf. Inf., Londrina, v. 19, n. 1, p. 01 – 30, 
jan./abr. 2014. Disponível em< 
http:www.uel.br/revistas/informacao> Acesso em 
02.05.2017 

No plano propriamente científico, Otlet começou a 
visualizar a criação de uma nova disciplina científica, que 
viria a ser chamada de Documentação. Ela seria, para os 
arquivos, os museus, os centros de cultura e demais 
instituições que custodiavam registros humanos, aquilo que 
a Bibliografia tinha sido para a Biblioteconomia ( Araújo, 
2014 p. 4) 

Documentação, Paulo Otlet,  

_______________________________. O que é Ciência da 
Informação. Inf. Inf., Londrina, v. 19, n. 1, p. 01 – 30, 
jan./abr. 2014. Disponível em< 
http:www.uel.br/revistas/informacao> Acesso em 
02.05.2017. 

O que a Documentação propôs foi uma outra linha de ação, 
uma outra frente de trabalho, composta por uma 
gigantesca rede de registros destes acervos custodiados 
nas instituições. Mais do que “ter” o documento, 
interessava aos pesquisadores envolvidos com a 
Documentação promover uma listagem, um registro de 
“onde” poderia estar cada um dos documentos produzidos 
pelos seres humanos. (Araujo, 2014 p, 5) 

Documentação, pesquisadores, 
instituições 

_______________________________. O que é Ciência da 
Informação. Inf. Inf., Londrina, v. 19, n. 1, p. 01 – 30, 
jan./abr. 2014. Disponível em< 
http:www.uel.br/revistas/informacao> Acesso em 
02.05.2017. 

Mas a Documentação tornou-se também uma disciplina 
científica. Nesse sentido, uma contribuição fundamental foi 
a elaboração, por Otlet, do conceito de “documento” como 
significando a totalidade dos artefatos humanos, 
registrados das mais diversas maneiras, nos mais diversos 
suportes: livros, manuscritos, fotografias, pinturas, 
esculturas, imagens em movimento, registros fonográficos, 
selos, estampas, etc. Surgia aqui um primeiro elemento 
que seria fundamental, décadas depois, para a elaboração 
do conceito de “informação”: um conceito único, 
representando uma determinada abstração, capaz de 
congregar diferentes manifestações empíricas . (Araújo, 
2014, p.5) 

Documentação, disciplina 
científica, fotografias, informação. 
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ARAÚJO, Carlos Alberto Avila. Arquivos, Bibliotecas e 
Museus: apontamentos para um possível modelo curricular 
de convergência. In: DUARTE, Zeny. Arquivos, bibliotecas 
e museus: realidades de Portugal e Brasil. Salvador: 
EDUFBA, 2013, p. 259-300. 

baseado em Araújo (2013), apesar de integrar as 
atividades de arquivos, biblioteca, museus e outras 
instituições que trabalham com a informação registrada, a 
“documentação” de Otlet e La Fontaine acabou por se 
desenvolver menos como uma nova ciência e mais como 
uma atividade profissional que atuava no campo da 
informação científica e tecnológica por meio dos centros de 
documentação 

documentação, Otlet, ciencia da 
informação 

MARTIN, W. Bauer e George Gaskell (orgs). Pesquisa 
qualitativa com texto: imagem e som: um manual prático; 
tradução de Pedrinho A. Guareschi.-9 ed. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2011 

O mundo em que vivemos é crescentemente influenciado 
pelos meios de comunicação, cujos resultados, muitas 
vezes dependem de elementos visuais. Consquentemente, 
"o visual" e a "mídia" desempenham papéis importantes na 
vida social, política e econômica. (BAUER E GASKELL, 
2011 p. 137) 

visual, comunicação, pesquisa 
qualitativa,política.  

_________________________ (orgs). Pesquisa qualitativa 
com texto: imagem e som: um manual prático; tradução de 
Pedrinho A. Guareschi.-9 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011 

Antes de nos achegarmos aoa usos espcíficos, é 
importante discutir algumas falácias sobre registros visuais. 
Uma falácia está implícita na frase " a câmera não pode 
mentir". Os seres humanos, os agentes que manejam a 
câmera, podem e,de fato, mentem. (BAUER e GASKELL, 
2011 P. 139 

limitações, materiais visuais, 
registro visual, falácia. 

_________________________ (orgs). Pesquisa qualitativa 
com texto: imagem e som: um manual prático; tradução de 
Pedrinho A. Guareschi.-9 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011 

quando a manipulação é feita eletronicamente, ela é 
chamada por jornalistas e editores de fotografias como 
scitexing, conforme a tecnologia de ponta, e ela é 
frequentemente empregada para alterar sistematicamente 
o conteúdo de fotografias publicadas( WINSTON, 1995) 
REFERENCIA: WINSTON, B. (1995). Claiming the Real: 
the Documentary Film Revisited. Londres. Bristish Filme 
Institute. (BAUER e GASKELL, 2011 p. 140) 

manipulação de fotografia, 
conteúdo de fotografia. 



108 

 

_________________________ (orgs). Pesquisa qualitativa 
com texto: imagem e som: um manual prático; tradução de 
Pedrinho A. Guareschi.-9 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011 

Uma segunda falácia comum sobre a fotografia é de que 
ela é simplesmente universalmente acessível a qualquer 
um do mesmo modo - que ela opera transculturalmente, 
independente dos contextos sociais, de tal modo que todos 
a verão e entenderão o mesmo conteúdo na mesma 
fotografia. Isto é falso por diversas razões. Primeiro, nós 
aprendemos a ver tanto o mundo (BAUER e GASKELL, 
2011 p. 140) 

falacia, fotografia, 
transculturalmente, contexto 
social. 

_________________________ (orgs). Pesquisa qualitativa 
com texto: imagem e som: um manual prático; tradução de 
Pedrinho A. Guareschi.-9 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011 

[...] alguns tipos de emprego de imagens fotográficas com 
aplicações potenciais para a pesquisa. A primeira, é a 
documentação da especificidade da mudança histórica. Se 
alguém está interessado em investigar ou mostrar a 
natureza específica da mudança, então as fotografias feitas 
em intervalos regulares, dos mesmos lugares, podem ser 
ilustrativas.  (BAUER e GASKELL, 2011 p. 141) 

imagens fotográficas, mudanças 
histórica; 

_________________________ (orgs). Pesquisa qualitativa 
com texto: imagem e som: um manual prático; tradução de 
Pedrinho A. Guareschi.-9 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011 

aplicações históricas de fotografias podem ser 
recomendadas também por outras razõesVários tipos de 
investigação de história oral podem ser facilitados se o 
pesquisador vai a uma estrevista preparado de antemão 
com algumas fotografias relevantes.(BAUER e GASKELL, 
2011 p. 143) 

fotografia, investigação, 
pesquisador, entrevista 

_________________________ (orgs). Pesquisa qualitativa 
com texto: imagem e som: um manual prático; tradução de 
Pedrinho A. Guareschi.-9 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011 

a fotografia, adequadamente aumentada, pode servir como 
um desencadeador para evocar memórias de pessoas que 
uma entrevista não conseguiria, de outro modo, que 
fossem relembradas espontaneamentem ou pode acessar 
importantes memórias passivas mais que memórias ativas, 
presentes. (BAUER e GASKELL, 2011 p. 143) 

fotografia, memórias de pessoas, 
memórias aitvas 
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_________________________ (orgs). Pesquisa qualitativa 
com texto: imagem e som: um manual prático; tradução de 
Pedrinho A. Guareschi.-9 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011 

as imagens fazem ressoar  memórias submersas e podem 
ajudar entrevistas focais, libertar suas memórias, criando 
um trabalho de "construção" partilhada, em que 
pesquisador e entrevistado podem falar juntos, talvez de 
uma maneira mais descontraída do que sem tel estímulo, 
(BAUER e GASKELL, 2011 p. 143) 

imagens , memórias submersas, 
pesquisador 

_________________________ (orgs). Pesquisa qualitativa 
com texto: imagem e som: um manual prático; tradução de 
Pedrinho A. Guareschi.-9 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011 

Uma cobertura adequada dos acontecimento sociais exige 
muitos métodos e dads: um pluralismo metodológico se 
origina como uma necessidade metodológica. A 
investigação da ação empírica exige a) observação 
sistemática dos acontecimentos; inferir os sentidos desses 
acontecimentos das (auto) observações dos atores e dos 
espectadores exige b) técnicas de entrevista; e a 
interpretação dos vestígios materiais que foram deixados 
pelos atores e espectadores exige c) uma análise 
sistemática. (BAUER e GASKELL, 2011 p. 18) 

acontecimentos sociais, 
investigação empírica, técnicas de 
entrevista, análise sistemática 

_________________________ (orgs). Pesquisa qualitativa 
com texto: imagem e som: um manual prático; tradução de 
Pedrinho A. Guareschi.-9 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011 

[...]primeiro há o delineamento da pesquisa de acordo com 
seus princípios estratégicos, tais como o levantamento por 
amostragem, a observação participante, os estudos de 
caso, os experimentos e quase experimentos. Segundo, há 
os métodos de coleta de dados, tais como a entrevista, a 
observação e busca de documentos.Terceiro, há os 
tratamentos analítico dos dados, tais como a análise de 
conteúdo, análise retorica, a análise do discurso e a análise 
estatística.(BAUER e GASKELL, 2011 p. 19) 

delineamento da pesquisa: 
geração de dados, redução e 
análise 

_________________________ (orgs). Pesquisa qualitativa 
com texto: imagem e som: um manual prático; tradução de 
Pedrinho A. Guareschi.-9 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011 

É muito possível conceber um delineamento experimental, 
empregando entrevistas em profundidade para conseguir 
dados. Do mesmo modo, um delineamento de estudo de 
caso pode incorporar um questionário de pesquisa para 
levantamento, junto com técnicas observacionais, como po 
exemplo estudar uma corporação comercial que passa por 
dificuldades. (BAUER e GASKELL, 2011 p. 20) 

delineamento experimental, 
estudo de caso, pesquisa para 
levantamento, técnicas 
observacionais 
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_________________________ (orgs). Pesquisa qualitativa 
com texto: imagem e som: um manual prático; tradução de 
Pedrinho A. Guareschi.-9 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011 

[...] Assume-se aqui que o pesquisador, ou já tenha 
desenvolvido um referencial teórico ou conceitual que 
guiará sua investigação e identificação dos conceitos 
centrais e os temas que deverão ser vistos na pesquisa, ou 
tenha se decidido a trabalhar dentro do referencial da 
Teoria Fundamentada ( Grounded Theory - GLASER & 
STRAUSS, 1967). De acordo com esta escolha, duas 
questões centrais devem ser consideradas, antes que 
qualquer forma de entrevista: o que perguntar ( a 
especificação do tópico guia) e a quem perguntar ( como 
selecionar os entrevistados). (BAUER e GASKELL, 2011 p. 
66) 

Teoria Fundamentada, entrevista, 
entrevistado, guia. 

  

É fundamental colocar tempo e esforço na contrução de um 
tópico guia, e é provável que se tenha de fazer várias 
tentativas. Em sua essência, ele é planejado para dar conta 
dos fins e objetivos da pesquisa (BAUER e GASKELL, 
2011 p. 66) 

 

_________________________ (orgs). Pesquisa qualitativa 
com texto: imagem e som: um manual prático; tradução de 
Pedrinho A. Guareschi.-9 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011 

Em sintese, o objetivo da pesquisa qualitativa é apresentar 
uma amostra do espectro dos pontos de vista. 
Diferentemente da amostra do levantamento, onde a 
amostra probalística pode ser aplicada na maioria dos 
casos, não existe um método para selecionar os 
entrevistados das investigações qualitativas (BAUER e 
GASKELL, 2011 p. 70) 

pesquisa qualitativa, amostra,  

_________________________ (orgs). Pesquisa qualitativa 
com texto: imagem e som: um manual prático; tradução de 
Pedrinho A. Guareschi.-9 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011 

Um ponto chave que se deve ter em mente é que, 
permanecendo todas as coisas iguais, mais entrevistas não 
melhorarm necessariamente a qualidade ou levam a uma 
compreensão mais detahada. Há duas razões para esta 
afirmação. Primeiro, há um número limitado de 
interpelações, ou versões, da realidade. Embora as  
experiências possam parecer únicas ao indivíduo, as 
representações de tais experiências não surgem das 
mentes individuais; em alguma medida, elas são o 
resultado de processos sociais. (BAUER e GASKELL, 2011 
p. 70-71) 

quantidade de entrevistaa, razões, 
representações 
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_________________________ (orgs). Pesquisa qualitativa 
com texto: imagem e som: um manual prático; tradução de 
Pedrinho A. Guareschi.-9 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011 

Há um marcante contraste na escolha de métodos, entre a 
pesquisa acadêmica e a pesquisa comercial. Falando de 
modo geral, a pesquisa acadêmica em prega a entrevista 
individual de profundidade, equanto que o setor comercial 
prefere entrevistas em grupo. (BAUER e GASKELL, 2011 
p. 73) 

pesquisa acadêmica e pesquisa 
comercial, entrevista individual 

_________________________ (orgs). Pesquisa qualitativa 
com texto: imagem e som: um manual prático; tradução de 
Pedrinho A. Guareschi.-9 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011 

[...] No nosso ponto de vista, a grande conquista da 
discussão sobre métodos qualitativos é que ela, no que se 
refere à pesquisa e ao treinamento, deslocou a atenção da 
análise em direção a questões referentes à qualidade e à 
coleta dos dados ((BAUER e GASKELL, 2011 p. 24) 

método qualitativo,qualidade,  
coleta de dados  

_________________________ (orgs). Pesquisa qualitativa 
com texto: imagem e som: um manual prático; tradução de 
Pedrinho A. Guareschi.-9 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011 

um tipo diferente de fotografias históricas pode incluir fazer 
sua leitura para se conseguir uma informação 
cultural/histórica implícita. 

informação cultural, fotografias 
históricas,  

FOUCAULT, Michel. A Arqueologia do Saber, 7ª. Rio de 
Janeiro, Forense Universitária, 2008. 

[...] O arquivo não é descritível em sua totalidade; e é 
incontornável em sua atualidade. Dá-se por fragmentos, 
regiões e níveis, melhor, sem dúvida, e com mais clareza 
na medida em que o tempo dele nos separa: em termos 
extremos, não fosse a raridade dos documentos, seria 
necessário o maior recuocronológico para analisa-lo [...] 
(FOUCAULT, 2008, p. 148). 

arquivo, recuo cronológico, 
raridade documental 

_____________ A Arqueologia do Saber, 7ª. Rio de 
Janeiro, Forense Universitária, 2008. 

“[...] o arquivo é, também, o que faz com que todas as 
coisas ditas não se acumulem indefinidamente em uma 
massa amorfa, não se inscrevam, tampouco, em uma 
linearidade sem ruptura e não desapareçam ao simples 
acaso de acidentes externos, mas que se agrupem em 
figuras distintas, se componham umas com as outras 
segundo relações múltiplas, se mantenham ou se esfumem 
segundo regularidades específicas [...]” (FOUCAULT, 2008, 
p. 147). 

arquivo, agrupamento, ruptura 



112 

 

DUARTE, Zeny. O espólio incomensurável de Godofredo 
Filho: resgate da memória e estudo arquivístico. Salvador: 
ICI, 2005. 

Eles representam sempre o vínculo pessoal que o titular 
mantém com o mundo. O sentido monumental/histórico do 
arquivo privado não é descoberto pelo profissional de 
arquivo. Ele se encontra presente no próprio ato intencional 
de acumular documentos. O arquivo passa a representar 
uma espécie de pirâmide. Guarda a memória do titular e a 
de seu tempopara as gerações futuras, podendo contar 
muito mais do que se imagina (DUARTE, 2005, p. 34). 

arquivo privado, documentos, 
profiissional de arquivos 

OLIVEIRA, Lucia Maria Velloso de. Descrição arquivística e 
os arquivos pessoais: conhecer 
os arquivos pessoais para compreender a sociedade. 
Arquivo & Administração: 
publicação oficial da AAB, Rio de Janeiro, v. 12, n. 2, 
jul./dez. 2013. 

No século XIX, os arquivos pessoais ganharam espaço 
na prática da arquivística francesa, inglesa e americana. 
Esse movimento foi impulsionado pelas sociedades 
históricas que passaram a reconhecer os papeis 
produzidos na vida privada como fonte para a pesquisa do 
historiador [...] (OLIVEIRA, 2013, p. 32). 

arquivos pessoais, sociedade 
históricas, pesquisa 

NORA, Pierre. Entre memória e história. A problemática 
dos lugares. In: Projeto história, nº10. São Paulo: PUC, 
1993. 

Memória, história: longe de serem sinônimos, tomamos 
consciência que tudo opõe uma à outra. A memória é a 
vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, 
ela está em permanente evolução, aberta à dialética da 
lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas 
deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e 
manipulações, susceptível de longas latências e de 
repentinas revitalizações. A história é a reconstrução 
sempre problemática e incompleta do que não existe mais. 
A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no 
eterno presente; a história é uma representação do 
passado [...] A memória emerge de um grupo que ela une, 
o que quer dizer, como Halbwachs o fez, que há tantas 
memórias quantos grupos existem; que ela é, por natureza, 
múltipla e desacelerada, coletiva, plural e individualizada 
[...] A memória se enraíza no concreto, no espaço, no 
gesto, na imagem, no objeto (NORA, 1993, p.9). 

Memória, história, representação, 
esquecimento 
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BERGSON, Henri. Matéria e memória: ensaio sobre a 
relação do corpo com o espírito. São Paulo: Martins 
Fontes, 1999. 

Em suma, a memória sob estas duas formas, enquanto 
recobre com uma camada de lembranças um fundo de 
percepção imediata, e também enquanto ela contrai uma 
multiplicidade de momentos, constitui a principal 
contribuição da consciência individual na percepção, o lado 
subjetivo de nosso conhecimento das coisas (BERGSON, 
1999, p.31). 

Memória,consciência individual, 
lado subjetivo. 

GALINDO, Marcos. Tecnologia & Memória. Revista IEB, n. 
50, p. 179-190, set./mar. 2010. 

Iniciativas modernas que não incluam, em seu 
planejamento, estratégias objetivas de acessibilidade às 
fontes históricas devem ser vistas sob o olhar crítico dos 
interessados em construir um ambiente produtivo de 
debate da memória histórica. Não basta mais apenas 
descrever as coleções, reproduzilas de modo analógico 
para mantê-las armazenadas em depósitos remotos de 
acesso limitado. Urge promover-se o acesso largo às 
fontes a quem delas possa fazer uso, como forma de 
garantir a preservação a partir da oferta de acessibilidade e 
assim promover com versatilidade e eficiência a pesquisa 
(GALINDO, 2010, p. 190). 

Memória, planejamento, acesso 
as fontes, preservação 

ICA-ATOM. ICA-AtoM: manual do usuário em língua 
portuguesa-BR. Santa Maria : UFSM, 2013.  

O software foi concebido em total conformidade às normas 
do ICA. Dentre as suas principais características destacam-
se: o apoio para outras normas relacionadas, incluindo 
EAD, EAC, METS, MODS, Dublin Core, a sua aplicação 
concebida inteiramente para ambiente web; interfaces 
multilíngues; a possibilidade de ser utilizado como um 
Catálogo multiinstitucional; e possuir interfaces com 
repositórios digitais (ICA-ATOM, 2013, p.7). 

Software ICA Atom, interfaces 
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MALERBO, Maria Bernadete. Apresentação escrita de 
trabalhos científicos. PELÀ, Nilza T. Rotter. II. 
Título.Ribeirão Preto: Holos, 2003. 98 p. 

Inclui documentos bidimensionais tais como origianl , 
reprodução de obra de arte, fotografia, desenho técnico, 
diapositivos, diafilme, mateiral estereográfico, 
transparência, cartaz entre outros. Os elementos 
essenciais são: autor, título (quando não existir, deve-se 
atribuiur uma denominação ou a indicação SEM TITULO, 
entre colchetes), data e características físicas 
(especificação do suporte, indicação de cor, dimensões). 
Quando necessário, ao final da referência, acrescentam-se 
notas relativas a outros dados necessários para identificar 
o documento.(MALERBO e PELÀ,2003 p.94) 

documento iconográfico,  conceito 

MALERBO, Maria Bernadete. Apresentação escrita de 
trabalhos científicos. PELÀ, Nilza T. Rotter. II. 
Título.Ribeirão Preto: Holos, 2003. 98 p. 

quando um recurso eletrônico é citado, faz-se necessário 
sua identificação e recuperação através dos dados que 
apresentam. Sua referência deve ser compatível com os 
outros elementos da lista, isto é, devem ser normatizados 
de acordo com uma mesma norma ou modelo. (MALERBO 
e PELÀ,2003 p.75) 

identificação e recuperação, 
recurso eletrônico, 

MALERBO, Maria Bernadete. Apresentação escrita de 
trabalhos científicos. PELÀ, Nilza T. Rotter. II. 
Título.Ribeirão Preto: Holos, 2003. 98 p. 

é exclusivo do criador da obra o direito à propriedade 
intelectual. Registrar a criação dá a certeza de que tanto 
autor como sua criação estão protegidos por 
lei.(MALERBO e PELÀ,2003 p.74) 

propriedade intelectual, direito, 
obra 

CASIMIRO, Ana Palmira Bittencourt. LOMBARDI, José 
Claudinei. MAGALHÃES, Lívia Diana Rocha.(orgs). A 
pesquisa e a preservação de Arquivos e Fontes para a 
educação, cultura e memória. Editora Alínea, Campinas - 
SP, 2009. (artigo p. 47- Os arquivos e a memória da 
educação na Bahia- recordando localmente para conhecer 
globalmente- autores NUNES, Antonietta d' Aguiar, 
MATOS, Maria Teresa de Britto. CABRAL, Ilma da Silva, ) 

[...] Paralelamente verifica-se que, ao longo do tempo, a 
dinâmica dos princípios (teoria) arquivísticos tem 
influenciado a natureza e a ordenação dos conteúdos dos 
arquivos e, dessa forma, a memória da sociedade. 
(NUNES e MATOS, 2009 p. 48) 

memória, sociedade, princípios 
arquivísticos 
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CASIMIRO, Ana Palmira Bittencourt. LOMBARDI, José 
Claudinei. MAGALHÃES, Lívia Diana Rocha.(orgs). A 
pesquisa e a preservação de Arquivos e Fontes para a 
educação, cultura e memória. Editora Alínea, Campinas - 
SP, 2009. (artigo p. 47- Os arquivos e a memória da 
educação na Bahia- recordando localmente para conhecer 
globalmente- autores NUNES, Antonietta d' Aguiar, 
MATOS, Maria Teresa de Britto. CABRAL, Ilma da Silva, ) 

No caso do resgate de fontes documentais necessárias ao 
processo de construção e desconstrução das memórias 
sobre determinados fatos e acontecimentos, torna-se 
importante empreender um diálogo com os documentos. 
Somente assim, consegue-se  compreender o não dito ou 
aquilo que foi esquecido ou silenciado (FAVERO, 2000 P. 
105 apud NUNES e MATOS, 2009 P. 55) 

fontes documentais, diálogo com 
os documentos, memórias,  

CIA, Conselho Internacional de Arquivos. ISAD(G): Norma 
Interncaional de descrição arquivística. 2 ed. Rio de 
Janeiro: Arquivo Nacional, 2000. Disponível em: 
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicaco
es_textos/isad_g_2001.pdf. Acesso em 04.06.2017 

Se o fundo como um todo estiver sendo descrito, ele 
deverá ser representado numa só descrição(...) Se 
necessária a descrição das suas partes, estasa pod da 
documem ser descritaas em separado(...) A soma total de 
todas as descrições obtidas, ligadas numa hierarquia(...) 
representa o funfo e as partes para as quais foram 
elaboraddas as descrições. (...) tal técnica de descrição é 
denominada descrião multinível ( CIA, 200 p. 17) 

descrição, CIA, fundo 

REGISTRO, Tânia Regina. O arranjo de fotografias em 
unidade de informação: fundamentos tsóricos e aplicações 
práticas a partir do Fundo José Pedro Miranda do Arquivo 
Público e Histórico de Ribeirão Preto. Dissertação. 
Disponivel em: https://www.marilia.unesp.br/Home/Pos-
Graduacao/CienciadaInformacao/Dissertacoes/registro_tc_
me_mar.pdf. Acesso em 09.02.2017 

A fotografia é crivel em relação ao referente, atesta, 
portanto a existência de uma realidade; mas a fotografia é 
sempre interpretativa, porque deriva de uma escolha; Não 
se configura como um espelho da realidade e não guarda 
traços de total fidelidade a essa realidade. Na fotografia, a 
parcialidade é algo que está presente no conteúdo da 
imagem (Registro, 2005, p 54-55) 

 



116 

 

BELLOTTO, Heloisa Liberalli. Arquivos: estudos e 
reflexões. Belo Horizonte. Editora UFMG, 2014, 477p. 

Assim, é preciso atentar para os pontos fundamentais do 
conceito de fundo, considerando: 1 que o fundo abarca 
documentos gerados/acumulados por pessoas físicas ou 
jurídicas, documentos necessários à sua criação, 
constituição, funcionamento e ao exercício completo das 
atividades que  justificam a existência daquela entidade, 
descartando-se, assim, a caracterização de coleção. Esta 
se identifica como um conjunto de documentos sem 
vínculos orgânicos entre si, reunidos por razões científicas, 
técnicas, artísticas, de entretenimento ou quaisquer outras, 
que não jurídicas ou administrativas; 2. que os documentos 
pertencentes a um mesmo fundo guardam uma relação 
orgânica com o seu produtor e entre si, o chamado vínculo 
arquivístico-, vindo a constituir uma unidade autônoma, não 
podendo seus elementos serem separados, para  irem 
fazer parte de argumentos aleatórios[...] (BELLOTTO, 
2014, p.81).  

conceito de fundo, documento 
arquivístico, relação orgânica 

BELLOTTO, Heloisa Liberalli. Arquivos: estudos e 
reflexões. Belo Horizonte. Editora UFMG, 2014, 477p. 

As enormes quantidade de documentos que caracterizam 
os arquivos permanentes públicos versus as necessidades 
urgentes de pesquisa e da divulgação motivam o 
estabelecimento de políticas de descrição que se 
concretizem em programas decritivos viáveis e eficazes 
(BELLOTTO, 2014, p 281) 

política de descrição, pesquisa, 
divulgação 

_____________________. Arquivos: estudos e reflexões. 
Belo Horizonte. Editora UFMG, 2014, 477p. 

As respostas a essas questões estão no estabelecimento 
de uma política de descrição, na qual sejam postas em 
prática diretizes para a elaboração correta dos 
instrumentos. Para tanto, deve ser estudada a situação do 
arquivo quanto: 1. aos recursos humanos e financeiros; 2. 
à preparação técnica e centífica do pessoal capacitado; 3. 
à qualidade e à quantidade dos recolhimentos; 4. ao perfil 
do usuário e à  sua demanda de dados; 5. às tendências 
da historiografia; 6. ao estado físico da 
documentação..(BELLOTTO, 2014, p 281-282).  

diretrizes , instrumentos; 
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_____________________. Arquivos: estudos e reflexões. 
Belo Horizonte. Editora UFMG, 2014, 477p. 

Há toda uma hierarquia dos instrumentos de pesquisa. Sua 
elaboração deve ser sucessiva, indo dos gerais aos 
parciais. Pela necessidade de se fornecer, antes de 
qualquer particularidade, uma visão geral dos fundos do 
arquivo , seus serviços e possibilidades de acesso, o 
primeiro instrumento a ser elaborado deve ser o guia. 
(BELLOTTO, 2014, p 282) 

intrumento de pesquisa, guia, 
acesso 

_____________________. Arquivos: estudos e reflexões. 
Belo Horizonte. Editora UFMG, 2014, 477p. 

A descrição, identificando e resumindo os documentos, 
pode reduzir seu manuseio, pois na falta do instrumento de 
pesquisa é preciso consultar o documento, muitas vezes 
para verificar que não é aquilo que se quer. A nosso ver, 
entretanto, é sobre os fundos desconhecidos pelos 
pesquisadores que a política descritiva deve voltar-se 
prioritariamente. Há o risco de, talvez, não se atingir o real 
objetivo do trabalho de descrição de fundos documentais- 
que é, principalmente, o de responder à demanda. 
(BELLOTTO, 2014, p. 283) 

descrição, manuseio, política 
descritiva 

_____________________. Arquivos: estudos e reflexões. 
Belo Horizonte. Editora UFMG, 2014, 477p. 

Quanto à estrutura editorial, os modelos dos verbetes 
descritivos dos inventários devem ser fixados pela política 
de descrição, segundo modelos de uso internacional[...] 
Dentro do objetivo da descrição(identificar, definir, informar 
e localizar o acervo), os itens fundamentais serão, como já 
foi exposto em número anterior desta revista, no caso do 
inventário sumário: a caracterização da tipologia de cada 
uma das séries, as data-baliza, as quantidades 
documentais e as notações (ou cotas) de lozalização; e, no 
caso do verbete analítico: o gênero documental, o emissor 
e sua titulação, o endereçamento ou destinatário, a função, 
a ação, a data tópica, a data cronológica, a assinatura, a 
quantificação, a notação ou cota (BELLOTTO, 2014, p. 
284) 

estrutura editorial, verbetes 
decritivos, modelo internacional, 
tipologia documental, séries 
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_____________________. Arquivos: estudos e reflexões. 
Belo Horizonte. Editora UFMG, 2014, 477p. 

Outro importante item do programa descritivo é o referente 
à preparação técnica da equipe responsável pela 
elaboração dos instrumentos. Além da metodologia 
propriamente arquivística, comum aos que se incumbem do 
arranjo, quem vai se dedicar à descrição deve ainda 
desenvolver conhecimentos de análise documentária e 
indexação, nos quais não é parte pequena a que aproxima 
esse trabalho da linguística. Só o domínio teórico e prático 
dessas áreas permitirá que se façam correta e 
adequadamente a recuperação e a transferência da 
informação contida nos grupos ou nos indivíduos 
documentais. Saber resumir conteúdos sem deformá-los, 
extrais dos documentos os assuntos; dos assuntos, os 
conceitos; dos conceitos, os descritores; estabelecer-lhes 
cruzamentos e paralelismos - é tarefa que exige 
conhecimentos especializados e que requer treinamento 
intensivo.  (BELLOTTO, 2014, p. 285) 

metodologia arquivística, resumir 
conteúdos, linguística 

HALLBAWACHS, M. A memória coletiva. São Paulo: 
Centauro, 2006. 

Halbwachs (2006) compreende a  memória como quadros 
sociais. Ele Acredita que a memória individual existe, mas 
não se delimita fora da trama social que o homem vive e 
atua, tendo sempre uma conexão com a memória coletiva. 
O autor afirma que a memória não está ancorada na 
história apreendida, mas na história vivida. 

memória coletiva, história de vida, 
social 

SILVA, Maximiano de Carvalho. O centro de pesquisas da 
casa de Rui Barbosa. 20 anos de atividade. 1952-1972. 
Fundação Casa de Rui Barbosa. 1972 

A propriedade e prédio onde funciona a Fundação Casa de 
Rui Barbosa, na Rua Clemente n 134(bairro Botafogo Rio 
de Janeiro, pertenceu primeiramente ao 2 Barão da Lagoa, 
tendo-se iniciado em 1849 ( por coincidência, ano de 
nascimento de Rui Barbosa) e concluído em 1850  
construção do prédio principal...Rui Barbosa comprou essa 
propriedade a 23 de maio de 1823, o governo da República 
- pensando em abrigar nela sua biblioteca, mas ele foi 
exilado no governo de Floriano Peixoto, dai  ocupou em 
1895, quando voltou da Inglaterra. 

Fundação Casa de Rui Barbosa, 
propriedade,(Carvalho e SILVA, 
1972 p. 9), 
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_______________________________________. O 
arquivo histórico e institucional da fundação casa de Rui 
Barbosa. Ministério da Cultura. Casa de Rui Barbosa. Rio 
de Janeiro 1997. 

os documentos iconográficos,a té então sob a guarda do 
Museu, que já procedia à sua catalogação, passam ao 
controle do arquivo, constituindo mais um conjunto 
documental do fundo Rui Barbosa, a séria Iconografia. Este 
acervo começou a ser reunido após a morte de Rui 
Barbosa, a partir de um núcleo inicial de fotografias 
guardadas pelo pr[oprio Rui, seus familiares e por " seu " 
Antonio ,o mordomo MELLO E MENDONÇA 1997 p. 36. 

documentos iconográficos, Fundo 
Rui Barbosa, fotografia 

____________________________________ O arquivo 
histórico e institucional da fundação casa de Rui Barbosa. 
Ministério da Cultura. Casa de Rui Barbosa. Rio de Janeiro 
1997. 

Com vistas à futura informatização do acervo e à geração 
de um banco de imagens, adotou-se a indexação 
coordenada. A fotografia não pe mais um elemento 
ilustrativo do texto histórico, ela é o próprio objeto da 
história, valorizada como fonte de informação. ( MELLO E 
MENDONÇA 1997,p.37) 

fotografia, fonte de informação, 
história, indexação coordenada 

MELLO, Maria Lúcia Horta de Ludoff de. MENDONÇA, 
Lúcia Mria Velloso de Oliveira Rebello de.  O arquivo 
histórico e institucional da fundação casa de Rui Barbosa. 
Ministério da Cultura. Casa de Rui Barbosa. Rio de Janeiro 
1997. 

[...] procedia-se à análise de totalidade do arquivo de Rui 
Barbosa. Chegando-se à necessidade da redistribuição dos 
documentos em novos conjuntos documentais dispostos 
anteriormente  em 5 séries:Originais, correspondência 
geral; 2 conferência da Paz em Haia; Embaixada a Buenos 
Aires e Iconografia.( MELLO, 1997 p. 37 

séries, conjuntos documentais, 
Iconografia 

_________________________________. O arquivo 
histórico e institucional da fundação casa de Rui Barbosa. 
Ministério da Cultura. Casa de Rui Barbosa. Rio de Janeiro 
1997. 

ver quadro de arranjo do fundo Rui Barbosa e séries 
documentais p. 38 

quadro de arranjo, Rui Barbosa, 
séries 

_________________________________. O arquivo 
histórico e institucional da fundação casa de Rui Barbosa. 
Ministério da Cultura. Casa de Rui Barbosa. Rio de Janeiro 
1997. 

[...] concluída a tarefa dos inventários, surge em 1988, a 
ideia de se desenvolver um programa especial, educativo, 
direcionado à comunidade estudantil dos alunos de 1 grau, 
com o fim de despertar nos jovens interesse pelo tema e 
pela preservação da memória. Implantou-se então o 
projeto" Integração Arquivo-Escola!"  que teve muito boa 
aceitação .Seu objetivo principal é contextualizar Rui dentro 
da história do Brasil, no período entre 1870 e 1930, e 
familiarizar os alunos com as fontes documentais e seus 
depositários, os arquivos. ( MELLO E MENDONÇA, 1997, 
p.41) 
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CORDULA, Ana Cláudia Curz. OLIVEIRA, Bernardina M. J. 
Freire de. Políbio Alves: um homem, um arquivo, uma 
trajetória. Editora UFPB, 2015. 

[...]Podemos considerar que o arquivo é produto de uma 
linguagem própria, que emana de uma pessoa ou de um 
coletivo e que depende sempre da necessidade de um 
indivíduo ou grupo social, para que o mesmo seja 
constituído e passe a externar as transformações em um 
paralelo passado e presente (CÓRDULA E OLIVEIRA, 
2015, p. 23) 

arquivo, coletivo, social, 

_____________________________e. Políbio Alves: um 
homem, um arquivo, uma trajetória. Editora UFPB, 2015. 

Ao longo da vida, as pessoas guardam documentos que 
testemunham momentos importantes, trazendo à tona suas 
relações pessoais, familiares, seus gostos, interesses e 
hábitos. São fotografias, diplomas, documentos de 
trabalho, diários, registros, cartas, recibos... (CORDULA E 
OLIVEIRA, 2015, p.27 

fotografia, documentos, arquivos 

_____________________________e. Políbio Alves: um 
homem, um arquivo, uma trajetória. Editora UFPB, 2015. 

os documentos, quando tomados em conjunto, podem 
revelar não apenas a trajetória de vida, mas também 
gostos, hábitos e valores do indivíduo, contituindo seu 
acervo pessoal. No entanto, devemos fiar atentos para não 
desvinculá-lo de seus contexto social. (Córdula e Oliveira, 
2015, p. 31) 

trajetória de vida, conjunto 
documental, valores 

BAUMANN, Eneida S. O arquivo da família Calmon à luz 
da arquivologia contemporânea. Dissertação do Programa 
de Pós-graduação em Ciência da Informação- UFBA, 
Salvador, 2011 

os arquivos pessoais e de família representam uma fonte 
de pesquisa única, capaz de interagir com estruturas 
comuncaionais de um indivíduo e sua relação com o 
mundo (BAUMANN, 2011, p. 24) 

arquivo pessoal, fonte de 
pesquisa 

SANTOS, V. B. Gestão de Arquivos Pessoais. 
Arquivística.net, Rio de Janeiro, v4, n1 p.62-80, jan/jul. 
2008. Disponivel em< 
www.arquivistica.net/ojs/viewarticle.php?id=131>  
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DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico e outros ensaios. 
Tradução de Marina Appenzeller. Campinas, SP, 1994. 

[...] o papel da fotografia é conservar o traço do passado ou 
auxiliar as ciências em seu esforço para uma melhor 
apreensão da relidade do mundo. Em outras palavras, na 
ideologia estética de sua época, Baudelaire recoloca a 
fotografia em seu lugar; ela é um auxiliar (um "servidor") da 
memória, uma simples testemunha do que foi. (DUBOIS, 
1994, p. 30) 

fotografia, ideologia, memória 

 Segundo Paes (2004, p. 16), “arquivo é acumulação 
ordenada de documentos, em sua maioria textuais, criadas  

arquivo, documentos, 

 
 


