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RESUMO 

 

AMARAL, L. A importância do tratamento intelectual das fotografias visando à 
recuperação da imagem. 2009. 136 f. Dissertação (Mestrado). Escola de 
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 
 
 
Este trabalho discute a importância do estabelecimento de uma política de indexação e a 

proposição de uma linguagem documentária (LD) para orientar o documentalista quanto 

ao processo de indexação de fotografias, alinhado às necessidades do usuário e ao perfil 

da instituição. Foi realizada uma análise comparativa entre o referencial teórico e as 

práticas existentes em três instituições-memória. A questão fundamental foi verificar se 

a metodologia utilizada estava alinhada ao perfil da instituição-memória e se atendia às 

necessidades dos usuários. Averiguamos que, apesar de haver métodos já consagrados 

referentes à análise do conteúdo da imagem e à criação de linguagens documentárias, 

estes não foram utilizados nas instituições-memória com acervos fotográficos. A tarefa 

de indexação foi realizada ali a partir de critérios muito particulares; no entanto, atendeu 

às necessidades da instituição, desde que a busca fosse mediada pelo documentalista. 

Essa constatação reforça a percepção de que o conteúdo da imagem geralmente é 

identificado conforme o perfil da instituição e as necessidades dos usuários, mas que a 

adoção de critérios socializáveis de representação do conteúdo da imagem se torna 

essencial quando o sistema não prevê a mediação do profissional documentalista. 
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ABSTRACT 
 

 
 
AMARAL, L. The importance of intellectual treatment in photographs aiming at 
image retrieval. 2009. 134 p. Dissertation (Master´s Degree). School of 
Communication and Arts from São Paulo University (USP), São Paulo, 2009. 
 
 
The present paper discusses the importance of establishing an indexing policy and the 

proposal for a documentary language (DL) to guide documentalists regarding 

photographic indexing processes, which are aligned to the users´ needs and the 

institutional profile. A comparative analysis between theoretical references and existing 

practices has been carried out within three memory-institutions. The pivotal issue was to 

verify whether the methodology used was aligned to the profile of the memory-

institution and whether it catered to users´ needs. The conclusion reached was that, 

despite the existence of already-established methods related to image content analysis 

and creation of documentary language, such were not employed at memory-institutions 

with photo archives. The task of indexing was performed therein by using very 

particular criteria; nevertheless, it catered to institutional needs, as long as the search 

was mediated by the documentalist himself. Such evidence reinforces the perception 

that image content is usually identified according to institutional profiles and users´ 

needs, but also that the adoption of socializable criteria of image content representation 

becomes essential when the system does not foresee mediation by the documentalist. 

 

 

Key Words: photograph, documentary language, indexing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Esta dissertação tem como objetivo discutir a análise documentária de imagens e 

a criação de linguagens documentárias (LDs) alinhadas a uma política de indexação. 

Demonstraremos ao longo do trabalho um panorama atual dos procedimentos e 

metodologias adotados para a recuperação da informação através da análise dos 

atributos da imagem.  

Não é nossa pretensão resolver todos os problemas oriundos da interpretação de 

fotografias, pois o assunto não se esgota. As imagens são polissêmicas e, a partir da 

tomada fotográfica, passam por vários contextos de recepção ao longo de sua trajetória 

em arquivos públicos e privados, museus e bibliotecas.  

Queremos estimular o interesse do leitor sobre a recuperação de informações que 

podem ser identificadas numa simples imagem, se devidamente tratada e 

disponibilizada através de metodologias adequadas dentro de um contexto determinado. 

 

 

1.1 Objeto e justificativa 

 

 

A problemática relacionada ao grande volume de informações nos tempos atuais 

é discutida pela Ciência da Informação, área do conhecimento responsável pelo estudo 

da comunicação entre o usuário e a memória registrada pela humanidade. 

Culturalmente, a informação é transmitida predominantemente pela palavra 

transcodificada na escrita. Por conseguinte, todo o saber da humanidade é baseado na 

pesquisa em fontes documentais escritas. Assim, a fonte principal de conhecimento é o 

documento, e a linguagem textual ainda é reconhecida como fonte de informação para a 

geração de conhecimento. 

O esforço para empregar fotografias como fonte de informação ocorreu na 

América pela primeira vez em 1926, quando Ralph Henry Gabriel, da Yale University, 

publicou The Pageant of America: A Pictorial History of the United States. Essa 

publicação auxiliou a legitimação dos documentos “não-textuais” como fontes de 

pesquisa e como ferramentas de interpretação do cotidiano do cidadão norte-americano 
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por meio de registros fotográficos. O trabalho influenciou Roy Stryker, que mais tarde 

dirigiu a Historic Section da Farm Security Administration (FSA), nos Estados Unidos, 

na época da Grande Depressão. Esse departamento formou uma das mais valiosas fontes 

de documentação fotográfica do século XIX (MCLAUGHLIN, 1989).  

Na Europa, a partir da fundação da Nova História em 1929, com a publicação da 

revista Annales d’Histoire Économique et Sociale por Marc Bloch e Lucien Febvre, as 

fotografias começaram a ser vistas como fontes de informação visual, consideradas 

como um documento de valor inestimável para a pesquisa historiográfica: “os 

fundadores da escola dos Annales [...] demonstraram a necessidade de a historiografia 

dar conta de uma variedade de objetos que haviam ficado até então ignorados: amor, 

criança, família, o filme, a fotografia, a festa [....]” (MIGUEL, 1993, p. 123). A partir de 

então, as fotografias foram vistas como fonte de informação para a história, e a 

organização de acervos entrou na rotina de trabalho de arquivos.  

Pode-se afirmar que, desde sua criação, no final do século XVII, a fotografia foi 

vista como documento de testemunho de fato ocorrido, graças a sua natureza indicial, 

ou seja, por registrar os fatos selecionados ou recortados diretamente de seu referente, 

devido às características físico-químicas de sua elaboração. Ela registra de forma 

unívoca o acontecimento, como escreveu Philippe Dubois (1998, p.74): “Enquanto 

índice a fotografia é por natureza um testemunho irrefutável da existência de certas 

realidades”. 

Gastaminza (1999, p. 14) afirma que as fotografias são consideradas um 

verdadeiro “documento social” por fixarem visualmente atividades políticas, sociais, 

científicas e culturais, tornando-se o registro da memória visual dos últimos 170 anos. 

Corroborando a importância da fotografia como um documento de registro de atividades 

humanas, Sontag (1983) afirma: 

 

Aquilo que se escreve sobre uma pessoa ou acontecimento é mera 
interpretação do mesmo modo que são os depoimentos visuais 
criados por artistas, como pinturas e desenhos. A fotografia 
aparentemente não constitui depoimento sobre o mundo, mas 
fragmento desse, miniatura de uma realidade que todos podemos 
construir ou adquirir. (SONTAG, 1983, p. 4) 
 

A fotografia, desde seus primórdios até os dias atuais, pode ser considerada uma 

fonte de informação, por ser um registro espaço-temporal de algo que aconteceu, já que 
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não existem retratos “imaginários” (SCHAEFFER, 1996, p. 111), e passou a integrar os 

acervos de bibliotecas, arquivos e museus. No entanto, a fotografia disponibilizada 

nessas instituições necessita ser organizada com a finalidade de atender a demandas de 

pesquisa. Essa organização com o fim de disponibilizar as imagens para diversos usos 

pressupõe que haja inicialmente uma leitura da imagem (análise de seus atributos) para 

a compreensão de seu conteúdo informacional.  

A presente pesquisa discutirá as variáveis que concorrem para que a leitura das 

imagens potencialize o acesso a elas e seu uso posterior. Analisaremos a importância do 

estabelecimento de uma política de indexação e a criação de uma Linguagem 

Documentária, a fim de que o documentalista consiga deixar disponíveis as imagens 

para pesquisas segundo as necessidades do usuário e o perfil da instituição. 

Ressaltamos que a extensão do trabalho em acervos fotográficos é distinta do 

trabalho feito em acervos textuais. Podemos entender o que uma imagem transmite, 

estamos acostumados a ver fotografias, mas, para poder organizá-las e deixá-las 

disponíveis para pesquisa, as imagens coletadas e acumuladas num acervo têm de passar 

por um processo de transcodificação1 do código icônico para o código verbal. Segundo 

o ponto de vista semiológico, podemos afirmar que: 

 

[...] a imagem fotográfica é, na realidade, o acionamento de um 
código icônico2. Somente nosso conhecimento desse código torna 
possível a recepção da imagem. Assim, não poderia existir o 
reconhecimento analógico, mas unicamente a leitura de uma 
linguagem que interiorizamos de tal maneira que funciona sem que 
percebamos, do mesmo modo que as estruturas lingüísticas. 
(SCHAEFFER, 1996, p. 27)  
 

Essa transcodificação é complexa e difícil de ser realizada. A informação 

registrada visualmente apresenta-se como um sério obstáculo para o documentalista 

quando da sua descrição em forma de texto. “De fato, mesmo comparada à linguagem 

falada [...], a imagem é fundamentalmente diferente dela, na medida em que não pode 

afirmar nem negar nada, e tampouco focalizar a si mesma” (JOLY, 1998, p. 58), a não 

ser que exista um conhecimento a priori do conteúdo imagético ou que haja 

documentos textuais ou legendas que possam informar seu conteúdo. 

                                                
1 A transcodificação é aqui entendida como tradução de um código para outro. 
2 O conceito de código icônico remete ao conceito de um signo que apresenta uma relação de semelhança 
ou analogia com o objeto que representa (HOUAISS; VILLAR, 2007).  
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Mas o pesquisador de instituições mantenedoras de acervos fotográficos, tais 

como arquivos, bibliotecas, centros de memória ou museus, tem como possibilidade 

mais freqüente de acesso/consulta às imagens a utilização da linguagem escrita, através 

de descritores. Portanto, o documentalista deve realizar essa transcodificação apoiado 

em uma linguagem documentária (LD), que servirá igualmente para auxiliar a pesquisa 

nos acervos imagéticos. Esse tema será abordado no item 6.1 deste trabalho.  

Para chegar à informação imagética, existe um longo caminho a ser percorrido. 

De modo geral, é preciso organizá-la, processo que se inicia com a formação do acervo 

fotográfico e vai até o estabelecimento de acessos para a pesquisa. Esse processo foi 

esquematizado para documentos textuais, por Dodebei (2002), da seguinte forma: 

 

 

Quadro 1- Representação documentária 

 
Fonte: DODEBEI, 2002, p. 43. 

 

No que diz respeito aos acervos de fotografias, pode-se incluir nos “campos 

teórico-metodológicos” do quadro acima a semiologia. 

Gastaminza (1999) afirma que para a organização de um acervo fotográfico é 

fundamental entender os objetivos da instituição mantenedora antes de aplicar as 

seguintes operações documentais (das quais as descritas nos itens b e d guardam estreita 

relação com o objetivo desta pesquisa):  

a) seleção e aquisição de coleções condizentes com o perfil da instituição;  
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b) estabelecimento de metodologias e normas para a análise documental com a 

utilização de linguagens documentárias; 

c) estabelecimento de metodologias para conservação, guarda e 

acondicionamento para salvaguarda do acervo; 

d) difusão das coleções, que é o objetivo final da atividade de organização, pois 

qualquer instituição prevê a divulgação ou a comercialização de seu acervo por meio de 

exposições, publicações ou acesso à pesquisa para público externo ou interno. 

Corroborando os aspectos acima afirmados, Carneiro (1985) amplia a discussão 

quando preconiza que, para a organização e a disseminação do acervo, é necessário 

identificar as características e os objetivos da organização mantenedora do acervo; o 

perfil dos usuários, e os recursos humanos e financeiros disponíveis para a criação de 

uma política de indexação: 

 

O conhecimento dos objetivos e atividades da organização é 
fundamental para a determinação do tipo de serviço a ser implantado, 
visto que esse conhecimento possibilitará identificar a área de assunto 
de interesse e o tipo de documento mais importante para essa área 
[...]. (CARNEIRO, 1985, p. 223) 
 

Os tópicos abordados por Dodebei (2002), Gastaminza (1999) e Carneiro (1985) 

fazem parte de um processo complexo de organização da informação, para apoiar a 

geração de conhecimento.  

 

 

1.2 Objetivo geral 

 

 

A partir da análise comparativa entre metodologias publicadas e as práticas 

implantadas em instituições-memória, levando-se em consideração o perfil da 

instituição e do usuário, averiguaremos a importância da adoção de critérios para análise 

da imagem através do estabelecimento de uma linguagem documentária (LD) e de uma 

política de indexação que garantam eficiência na recuperação da informação imagética.  
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1.2.1  Objetivos específicos 

 

 

 Para atingir o objetivo geral, levando-se em conta o levantamento do referencial 

teórico e das práticas existentes nas instituições-memória, traçamos as seguintes 

metas de trabalho: 

a) levantar o que existe publicado sobre metodologias referentes à análise do 

conteúdo e à indexação de imagens; 

b) identificar se as instituições-memória selecionadas utilizam LD, como 

tesauro, vocabulário controlado, ou pelo menos uma lista de palavras-chave; 

c) identificar se as instituições-memória adotam uma política de indexação;  

d) identificar se pode ser constatada, em diferentes instituições-memória, uma 

diferença no tratamento intelectual das fotografias.  

 

 

1.3 Metodologia  

 

 

A guarda de arquivos fotográficos se faz em vários tipos de instituições: museus, 

centros de memória, arquivos públicos e privados, bibliotecas e centros de 

documentação ou informação. Cada instituição, pública ou privada – conforme sua 

missão e o perfil de seus funcionários – realiza um tipo de organização dos recursos 

financeiros e adota práticas de trabalho específicas (GASTAMINZA, 1999). 

A questão fundamental é a problemática da recuperação da informação 

imagética nessas instituições para atendimento dos usuários. Primeiramente, nos 

propusemos a fazer um estudo da literatura que já foi criada e reconhecida na área de 

Documentação visando à recuperação de imagens. A partir desse embasamento teórico, 

foi realizada pesquisa de campo para averiguar a existência, ou não, de uma política de 

indexação, relacionada à adoção, ou não, de uma linguagem documentária, e as 

conseqüências quanto à recuperação das imagens nas instituições mantenedoras de 

acervos fotográficos. A pesquisa de campo foi delimitada pelos seguintes critérios:  
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a) instituições que tenham como objetivo a disseminação do acervo fotográfico 

como fonte de informação3, reconhecidas como instituições de memória; 

b) instituições que tenham o acervo fotográfico organizado e disponível para 

atendimento a pesquisa;  

c) instituições que contenham uma parte do acervo idêntica ao de outra, para 

proceder a uma análise comparativa quanto às normas de recuperação da mesma 

imagem, levando-se em consideração o perfil da instituição. Esse critério foi 

estabelecido para averiguar se uma mesma imagem recebeu tratamentos iguais ou 

diferenciados quanto à identificação de seus atributos. 

Para tanto, foi realizada uma triagem, com envio de um formulário para 

averiguar se a instituição se encaixava nos critérios acima citados. Após a pré-seleção, 

foi feita uma entrevista gravada, para a compreensão dos princípios que norteiam a 

indexação do acervo, tendo como foco a análise de acervo idêntico ao de outra 

instituição.  

Foi feita análise comparativa dos dados de indexação dos acervos semelhantes 

para identificar se esse procedimento foi coerente com o perfil da instituição, tendo 

como foco os seguintes itens: 

a) a indexação é realizada com base em alguma fundamentação teórica? 

b) a equipe tem condições técnicas e ferramentas de auxílio para realizar uma 

indexação condizente com o perfil da instituição e dos usuários? 

c) os descritores utilizados são eficientes no que se refere à resposta de consulta, 

no que tange à exaustividade e à especificidade em função do perfil da instituição e dos 

usuários? 

Inicialmente, foram selecionadas instituições em São Paulo, onde existiam 

arquivos fotográficos: museus, arquivos, centros de memória e bibliotecas. 

Posteriormente, foi realizada uma seleção através da análise de listagens dos nomes de 

fotógrafos que faziam parte do acervo de cada instituição. Por último, foram realizadas 

visitas às instituições onde figuravam os mesmos fotógrafos, para avaliar se havia a 

mesma imagem em instituições distintas. Concluída essa etapa, realizamos a análise dos 

itens propostos acima (tipo de indexação, perfil da equipe, condições de trabalho, 

eficiência no resultado da pesquisa), nas seguintes instituições: 

                                                
3 Não é nosso foco de pesquisa analisar acervos disponibilizados para fins comerciais, tais como os de 
bancos de imagens ou os particulares de fotógrafos. 
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1) Arquivo Histórico Judaico Brasileiro/Fototeca: o foco de pesquisa é o registro 

de doações de documentação de imigrantes judeus. As atividades desenvolvidas pela 

Fototeca são de responsabilidade de dois funcionários, sendo sua função a organização e 

a divulgação de imagens doadas por famílias judias, em sua maioria moradoras de São 

Paulo. No ano de 2005 recebeu parte do arquivo fotográfico de Peter Sheier, constituído 

por 40 mil negativos referentes a trabalhos realizados por esse fotógrafo entre os anos 

de 1940 e 1970;  

 2) Klabin S.A./Centro de Memória Klabin: formado por documentos das 

empresas do Grupo Klabin, criados nas suas atividades-fim e atividades-meio, CE 

constituído por documentos administrativos, publicações internas, clippings de jornais, 

fotografias, filmes institucionais e objetos museológicos; 

 3) Clube Athlético Paulistano/Centro Pró-Memória: setor responsável pela 

guarda de documentação selecionada como sendo de valor histórico, composto por 

fotografias, publicações internas e documentos administrativos. 

 4) Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 

Paulo/Biblioteca – Setor Audiovisual: o acervo é constituído por fotografias originais 

doadas por professores da instituição, geralmente provenientes dos escritórios de 

arquitetos brasileiros. 

Os objetivos propostos neste trabalho serão contextualizados no capítulo 2, no 

qual versaremos sobre o desenvolvimento da área de Ciência da Informação (CI) e será 

discutido o conceito de informação com foco na informação imagética. Em seguida, no 

capítulo 3, mostraremos um breve histórico da fotografia, tendo como ponto central o 

contexto de produção e as várias configurações e recepções da imagem nesses 170 anos. 

No capítulo 4, abordaremos a fotografia em sua recepção, ou seja, como ela pode ser 

interpretada dentro de um contexto histórico e cultural determinado. A partir dessas 

informações, referentes à produção e recepção da fotografia, abordaremos, no capítulo 

5, as metodologias referentes à análise iconográfica da imagem. No capítulo 6, vamos 

discorrer sobre a importância do estabelecimento de uma política de indexação em 

instituições-memória e a criação de linguagem documentária para disponibilizar esse 

documento tão versátil e fecundo de informações. Ao final, no capítulo 7, faremos um 

relato comparativo sobre algumas práticas adotadas em instituições-memória distintas, 

onde se guarda a mesma imagem, para argüir a respeito da influência do perfil da 

instituição sobre a interpretação da imagem, norteada pela política de indexação. 
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2 CONCEITO DE INFORMAÇÃO NA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO  

 
Uma descrição rápida, mas não grosseira, da 
modernidade ocidental poderia defini-la como uma 
cultura na qual se espera que do sujeito venha a 
organização do mundo (e não do mundo a organização 
do sujeito). 

Contardo Calligaris 

 

Quando usamos o termo informação em Ciência da Informação - CI deveríamos 

ter sempre em mente que informação é o que é informativo para uma determinada 

pessoa. O que é informativo depende das necessidades interpretativas e habilidades do 

indivíduo. (CAPURRO, 2007, p. 155)  

Essa definição é muito abrangente para delimitar de forma precisa o que 

constitui informação na área de Ciência da Informação, mas aponta para o caráter 

atribuído à informação: é informacional o que for percebido enquanto tal. Segundo as 

definições de Buckland (1991), a informação pode ser vista, de forma esquemática, sob 

quatro aspectos, conforme a Tabela 1): 

 

Tabela 1– Quatro aspectos da informação 
 Intangível Tangível 

Entidade Informação-como-conhecimento 
Conhecimento 

Informação-como-coisa 
Dados, documento, conhecimento 
registrado. 

Processo Informação-como-processo 
Tornar-se informado 

Processamento de informação 
Processamento de dados, processamento de 
documentos, engenharia do conhecimento. 

Fonte: CAPURRO, 2007, p. 191. 

 

Adotaremos, dentre as três4 definições, o conceito de “informação-como-coisa” 

(information-as-thing), ou seja, a informação no sentido de algo tangível e socializável, 

tal como ocorre com os documentos ou o conhecimento registrado. Para ser 

“informação” o registro deve ser uma evidência de algo que aconteceu, e ser 

reconhecido pela sociedade como informativo, ou seja, registrado na forma de um 

documento.  

                                                
4 Informação-como processo (information-as-process), informação-como-conhecimento (information-as-
knowledge) e informação-como-coisa (information-as-thing) (BUCKLAND, 1991).  
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O termo “documento” é definido pelo Dicionário de Terminologia Arquivística 

(CAMARGO; BELLOTTO, 1996, p. 28) como “unidade constituída pela informação e 

seu suporte”; portanto, ele é um registro que pode estar presente em diferentes suportes. 

Por ser um registro num meio material, existe a garantia de sua permanência no tempo e 

portabilidade espacial, prerrogativas fundamentais para que esteja disponível para 

consulta das gerações futuras. Portanto, neste trabalho utilizaremos o termo 

“informação” como: 

 

[...] um conhecimento inscrito (registrado) em forma escrita 
(impressa ou digital), oral ou audiovisual, em um suporte. A 
informação comporta um elemento de sentido. É um significado 
transmitido a um ser consciente por meio de uma mensagem inscrita 
em um suporte espacial-temporal: impresso, sinal elétrico, onda 
sonora, etc. (LE COADIC, 2004, p. 4).  
 

No que tange à noção de informação na área de Ciência da Informação (CI) Aldo 

Barreto (1994) a define como instrumento modificador da consciência do homem, ou 

seja, quando reconhecemos uma informação que altera nossa consciência sobre algo, 

estabelecemos uma relação entre essa nova informação e nossos conhecimentos5 e 

informações anteriores, gerando assim novo conhecimento, reduzindo nossa incerteza 

sobre determinado assunto. Por outro lado, Saracevic (1996) afirma que a informação é 

um fenômeno, e a comunicação, o processo para a geração do conhecimento: “as 

relações entre o fenômeno e o processo – informação e comunicação – definem as 

relações entre CI e comunicação (campo)” (SARACEVIC, 1996, p. 53). O ponto de 

intersecção entre esses dois autores é fundamental. Ambos vêem as informações como o 

insumo básico para a criação do conhecimento, insumo este importante para o 

desenvolvimento das ciências e das áreas tecnológicas, que, por sua vez, criam novas 

informações para serem consultadas, gerando novos conhecimentos, num crescente 

exponencial. Assim sendo, podemos afirmar que a informação deve ser adequadamente 

assimilada para produzir conhecimento, ou seja, ela deve ter significado claro para o 

receptor, dentro do processo de comunicação. 

De nada adianta ter acesso, por exemplo, a uma informação escrita numa língua 

desconhecida, quando não temos as mínimas condições de compreendê-la nem 

possuímos as ferramentas necessárias para sua interpretação. A informação só é 

                                                
�
�O conhecimento é intangível, pessoal e subjetivo (BUCKLAND, 1991).  
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incorporada ao nosso arsenal de conhecimentos quando compreendida e assimilada, 

quer dizer, apreendida pelo receptor (ativo) no processo de leitura do registro. 

 

 
Figura 1 - Placa de trânsito em Tel-Aviv. 

Israel, 2007. 
 

O exemplo acima (Figura 1) ilustra a problemática e a complexidade do sentido 

da palavra “informação”. Essa placa é informativa para quem tem capacidade de leitura 

da língua escrita; para outros, ela permite meramente intuir que se trata de uma placa de 

trânsito, por ser verde, conforme o padrão mundial de Código de Trânsito, estar em 

local público e haver uma seta indicando uma direção, mas a informação não pode ser 

assimilada.  

 

 

2.1 A problemática dos grandes estoques de informação 
 

 

Ao longo do tempo, registros foram se acumulando, gerando problemas para sua 

difusão e acesso. O Traité de Documentation, editado por Paul Otlet em 1934, é 

considerado a primeira publicação com os fundamentos da Ciência da Informação. 

Nele, o autor faz referência ao acúmulo de informações registradas em vários suportes e 

sugere a criação de uma área do conhecimento capaz de organizar um grande volume de 

informação para acesso rápido e eficiente. Essa publicação aborda, principalmente, a 

importância de sistematizar a organização da informação para compartilhamento de 

conhecimento. “O desenvolvimento de um sistema que permitisse uma racional 

organização do conhecimento foi a meta de Otlet, que iniciava o convívio com a 

explosão documental [...]” (DODEBEI, 2002, p. 13). Portanto, no início do século XX, 

mais precisamente na década de 1930, Otlet (1934) já problematizava o grande volume 
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de informações acumuladas e o difícil acesso a elas, devido a metodologias que não 

davam conta de realizar a disseminação desse material: 

 

Para tornar acessível o volume de informações e artigos criados a 
cada dia, em jornal, revistas [...] para deixar homogênea essa massa 
incoerente, são necessários novos procedimentos, muito diferentes 
dos procedimentos da antiga biblioteconomia, como até então vêm 
sendo aplicados6 (OTLET, 1934, p. 6). 
 

Paul Otlet, considerado um visionário para sua época, ainda indagava sobre a 

possibilidade de formação de “redes de informação”: suas primeiras anotações são 

consideradas, hoje, como o início da world wide web (www) (RAYWARD, 1994, p. 

240).  

No período pós-guerra, mais precisamente em 1945, Vannevar Bush escreve um 

artigo intitulado “As we may think”, no qual confirma que existe uma “explosão 

informacional”, devido ao crescimento exponencial da informação e de seus registros, 

principalmente nas áreas de ciência e tecnologia. Para solucionar essa explosão, propôs 

a utilização da Tecnologia da Informação (TI), indo mais além do que Otlet, com a 

criação de uma máquina chamada Memex, inferindo que a área de Tecnologia da 

Informação poderia auxiliar na utilização da informação para geração de conhecimento 

(SARACEVIC, 1996). 

Apesar da importância de se utilizarem ferramentas para disponibilizar a 

informação, a Tecnologia da Informação, por si só, não resolve o problema do acúmulo 

de informação registrada ao longo do século XX. Com o desenvolvimento da área de TI, 

em paralelo à de CI, identificou-se, ao longo do tempo, após aplicações práticas, que as 

áreas traduzem conhecimentos complementares, mas distintos:  

 

A Ciência da Informação tem por objeto o estudo das propriedades 
gerais da informação (natureza, gênese, efeitos) e a análise de seus 
processos de construção, comunicação e uso. A Tecnologia da 
Informação (TI), por sua vez, tem por objeto a concepção de 
produtos, sistemas de serviços que permitem a construção, 
comunicação, armazenamento e uso da informação. (LE COADIC, 
2004, p. 25) 
 

                                                
6 “Para volver accesible la cantidad de informaciones y artículos dados cada día en la prensa cotidiana, 
en las revistas [....] para hacer un todo homogéneo de estas masas incoherentes, son precisos 
procedimientos nuevos, muy distintos de los de la antigua biblioteconomía, tal como han sido aplicados.” 
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Barreto (1994) propõe uma solução para o problema do acúmulo de 

informações: a organização. Os procedimentos necessários para organizar a informação 

acumulada seriam os seguintes: reunião, seleção, codificação, redução e classificação da 

informação para atendimento dos usuários. Esses procedimentos podem ser pensados 

como se a informação fosse um “produto”, e a reunião deve ser feita visando à criação 

de estoques (repositórios) de informação num espaço mais reduzido, sem haver perda 

significativa da qualidade, mas com a ressalva de que “esta condensação representa uma 

diminuição semiótica do conteúdo e da competência das estruturas de informação em 

gerar conhecimento” (BARRETO, 1994, p. 4). Portanto, nesse processo de organização 

para configurar estoques de informação, destacamos que a etapa de “seleção” acarreta 

“perdas”, dado que se guarda o que é interessante ser disponibilizado, segundo critérios 

próprios da instituição de salvaguarda dos registros. A triagem é feita pensando-se no 

valor informacional que pode ser dado naquele momento histórico, segundo políticas 

internas da instituição responsável pela guarda da informação. Ao final, o “produtor” 

dos estoques, obviamente, manipula a seleção e a oferta, mas não tem condições de 

determinar o uso final da informação. Dito de outra forma, a oferta de informação pode 

criar demanda, mas não controla a geração de conhecimento. 

Jean-Claude Gardin (2001), 67 anos depois de Otlet, alerta sobre a grande 

quantidade de informação acumulada, e ainda afirma que, mesmo que todo esse estoque 

seja organizado e fique disponível, tamanho é seu volume que se tornou inviável sua 

leitura. A organização proposta por Barreto (1994) já não dá conta da problemática do 

acesso à informação. Gardin denominou este momento histórico de “crise das 

publicações científicas”.  

Verificamos que a Ciência da Informação nasceu dentro de um contexto 

histórico de explosão informacional e de problemas de acesso à informação para a 

geração de conhecimento, problemas esses que ainda não foram solucionados. O grande 

desafio da CI quanto a deixar disponível um grande volume de informações contidas 

nos documentos textuais estende-se aos acervos fotográficos, desafiando nossas 

condições cognitivas de tudo “apreender” e tudo “ver”. 
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3 BREVE HISTÓRICO DA FOTOGRAFIA 
 

 

Para entender a fotografia como documento passível de organização, visando a 

disponibilizar as informações nela contidas, faz-se necessário recorrer a um breve 

histórico, pois as imagens fotográficas sempre são percebidas como o registro de uma 

realidade – o que se deve ao nosso conhecimento sobre como é produzida a fotografia. 

Schaeffer (1996, p. 13) afirma que “a própria identidade da imagem só pode ser captada 

partindo de sua gênese. [...] ligada ao fato de que ela é sempre o registro do traço físico-

químico”. Portanto, devido ao processo de formação da imagem, a fotografia já era 

considerada, desde seus primórdios, fonte de informação.  

Para a formação de uma imagem fotográfica são necessários: 1) o objeto a ser 

fotografado; 2) uma câmera fotográfica; 3) luz natural ou artificial; 4) um suporte que 

registre a imagem; 5) o fotógrafo. Por mais óbvia que possa parecer essa definição, há 

uma explicação sobre a importância de cada componente. Na falta de qualquer um deles 

não existirá fotografia, que, por sua própria natureza, já nasce como registro. Devemos 

ressaltar que, no caso das imagens digitais, todos os elementos acima citados fazem 

parte da tomada fotográfica, mudando-se apenas a forma de registro: o processo físico-

químico é substituído pelo físico-numérico7. 

A formação da imagem fotográfica é resultante da combinação de um processo 

químico com um processo físico. No que se refere ao processo químico, a formação da 

imagem no suporte se dá através do fluxo de fótons, provenientes do objeto (por 

emissão ou reflexo), que sensibiliza sais de prata. No tocante ao processamento físico, a 

imagem se forma devido à reflexão da luz de corpos opacos num suporte fotossensível, 

que, por um processo óptico, forma a imagem invertida quando convergidos os raios de 

luz num orifício e refletidos numa superfície plana. Portanto, a impressão8 fotográfica é 

da ordem da projeção.  

A história da fotografia, descrita neste capítulo, tem como intuito demonstrar a 

complexidade da análise e compreensão da imagem fotográfica, devido às várias formas 

                                                
7 Fixaremos, neste trabalho, a análise na imagem canônica, ou seja, a que se encontra nas instituições-
memória mantenedoras de acervos fotográficos, e não discutiremos as possibilidades de adulteração da 
imagem e suas conseqüências. 
8 “Em sua definição geral, a impressão é um traço que um corpo físico imprime sobre ou em outro corpo 
físico” (SCHAEFFER, 1996, p. 16).  
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de comunicação expressas nesse dispositivo. Os principais autores consultados para a 

elaboração deste capítulo foram Rosalind Krauss (2002), Robert McLaughlin (1989) e 

Susan Sontag (1983), que realizam uma análise sobre o impacto da invenção da 

fotografia na sociedade. No que se refere à história da técnica fotográfica foram 

consultados Francisco Cassiano Botelho Júnior (1981), Marie-Loup Sougez (2001), 

Luis Pavão (1997) e Plínio Carnier Júnior (2001), que descrevem de forma linear a 

história da fotografia, desde sua invenção até os dias atuais. 

 

 

3.1 Origens da fotografia: a arte pictórica 

 
 

A imagem invertida já era conhecida na Antigüidade, tendo sido descrita por 

Aristóteles e, no século XI, pelo óptico árabe Al Zen. No ano de 1515, a utilização da 

câmara escura como auxiliar na pintura foi descrita por Leonardo da Vinci (1452-1519) 

em seus apontamentos. Mas a grande divulgação da câmara escura como auxiliar para a 

pintura de quadros se deu no Renascimento, com o “cientista napolitano Giovanni della 

Porta que, no ano de 1558 publica seu trabalho ‘Magiae Naturalis’ que faz uma 

completa e detalhada descrição do fenômeno da câmera escura e propõe a sua utilização 

por parte dos artistas [...]” (BOTELHO JÚNIOR, 1981, p. 11). Nesse período, pintores 

começaram a utilizar esse equipamento para pintar quadros a partir da imagem 

projetada.  

Em 1824, com as pesquisas desenvolvidas pelo francês Joseph Nicéphore 

Nièpce (1765-1833), foi possível, com a câmara escura, obter a fixação da imagem em 

papel sensibilizado com cloreto de prata, utilizando-se ácido nítrico. Em paralelo, outro 

francês, Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851), realizou pesquisas para o registro 

de imagens com a utilização da câmara escura. No ano de 1827, em Paris, Daguerre 

conheceu Nièpce e ambos tornaram-se parceiros nas pesquisas e trocaram 

correspondência para o desenvolvimento e a melhoria do processo fotográfico. Depois 

do falecimento de Nièpce, em 1833, Daguerre continuou de forma empírica com as 

pesquisas. 

Em 7 de janeiro de 1839, Daguerre, com o apoio político de François Arago 

(1786-1853), diretor do Observatório de Paris e secretário da Academia de Ciências, 

anunciou a descoberta da fotografia, mas detalhes do processo não foram divulgados 
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(LEGGAT, 1999). Somente em 19 de agosto o processo detalhado, denominado 

daguerreótipo, foi anunciado publicamente na Academia Francesa de Ciências para o 

governo francês, mas já patenteado por Daguerre, na Inglaterra, no dia 15 de agosto, 

para proteger seu direito de uso da invenção. O daguerreótipo9 tornou-se muito popular, 

e a “onda de entusiasmo por esse evento não tem paralelo na História da Fotografia: a 

daguerreotipia espalhou-se rapidamente pela Europa e América e depois para o resto do 

mundo” (PAVÃO, 1997, p. 28). 

No mesmo ano, em 25 de janeiro de 1839, o botânico inglês William Henry Fox 

Talbot (1800-1877) apresentou seu processo fotográfico negativo/positivo para o Real 

Instituto da Grã-Bretanha. A grande vantagem desse processo, em comparação com a 

daguerreotipia, era que o negativo permitia a geração de cópias positivas. Com o 

surgimento dos negativos de vidro, em 1860, o processo negativo/positivo desenvolveu-

se espantosamente e o daguerreótipo deixou de ser fabricado. 

As primeiras fotografias eram obtidas a partir de uma longa exposição do 

suporte com sais de prata à luz solar, sendo a tomada fotográfica, portanto, realizada ao 

ar livre. Por esse motivo, foram registradas muitas imagens de paisagens, e as pessoas 

tiveram a oportunidade de ver localidades nunca vistas por elas até então. No século 

XIX houve muitas expedições arqueológicas, e o fotógrafo fazia parte da equipe, para o 

registro e divulgação dos eventos, apesar das complexidades técnicas de produção de 

uma imagem. A busca por imagens de lugares desconhecidos propiciou o 

desenvolvimento da arte de fotografar, o estabelecimento da profissão de fotógrafo e a 

comercialização das fotografias.  

Inicialmente, houve também grande procura por retratos. Devido à necessidade 

de longo tempo de exposição à luz natural, os primeiros estúdios fotográficos foram 

construídos com estruturas metálicas envidraçadas, formando um tipo de gaiola, onde 

passava a luz solar. Tais estruturas ficavam instaladas nos pátios das casas, em telhados 

e terraços. Portanto, o retrato não era nada “natural”, porque “para que o modelo não se 

mexa durante tão grande exposição, existiam cadeiras especiais e aparelhos ad hoc que 

tinham muito de instrumentos inquisitoriais ou de consultório de dentista [...]” 

(SOUGEZ, 2001, p. 71). Apesar do desconforto, os retratos foram rapidamente aceitos 

pela burguesia liberal. Essa nova classe social desenvolveu hábitos de comportamento e 

de consumo espelhados na alta sociedade, porém o limite do seu poder aquisitivo 

                                                
9 “Período da daguerreotipia: 1839-1855” (PAVÃO, 1997, p. 26).  
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provocou a aparição de novas formas de consumo, “[...] entre elas a fotografia, 

especialmente impulsionada pelo individualismo e pelo anseio de consagrar a auto-

imagem das pessoas” (BURMESTER, 2006, p. 3). Por esse motivo, a maioria das 

fotografias do final do século XVII e início do século XIX encontradas em museus e 

arquivos são retratos.  

A fotografia também contribuiu em vários aspectos para as artes. Como foi dito 

anteriormente, do ponto de vista da produção da imagem através da câmara escura, a 

fotografia foi herdeira das regras da perspectiva renascentista e, paradoxalmente, ao 

longo de sua história, foi responsável pela divulgação de acervos de museus. Obras de 

arte, até então passíveis de serem vistas apenas in loco, através do registro fotográfico e 

sua impressão em publicações foram vistas e admiradas em qualquer parte do mundo. 

“Esta contribuição para o conhecimento constitui uma cadeia infinita de informação. 

[...] O levantamento de monumentos franceses em 1851 e os álbuns de arte dos irmãos 

Bisson publicados em 1854 são disso provas fidedignas” (SOUGEZ, 2001, p. 210). 

Com a introdução da luz elétrica nas cidades, foi possível realizar fotografias em 

locais fechados. A luz artificial contribuiu de forma importante para a ampliação de 

assuntos fotografados, caso do fotógrafo Gaspard-Félix Tournachon (1820-1910), 

conhecido pelo pseudônimo de Félix Nadar, que “instalou, em 1858, no terraço de seu 

estúdio do Boulevard des Capucines, 50 elementos alimentados por pilhas de Bunsen. 

[...] Por volta de 1860, Nadar utilizou a luz elétrica para tirar fotografias das catacumbas 

e dos esgotos de Paris” (SOUGEZ, 2001, p. 137), como a imagem abaixo (Figura 2) 

exemplifica: 

 
Figura 2 - The Catacombs. Autoria: Félix 
Nadar, Paris, c. 1861. 
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Portanto, uma interpretação de poses dos retratados no século XIX passa pela 

compreensão dessas dificuldades técnicas de produção da imagem fotográfica – daí os 

rostos cansados, pessoas retratadas sempre em posição sentada, a pose “forçada”, braços 

e pernas de crianças “manchados” devido à mobilidade constante, falta de nitidez na 

imagem dos olhos etc. É fundamental o entendimento dos processos fotográficos, no 

que se refere à tecnologia empregada, bem como a compreensão dos valores culturais e 

do estilo estético da época, para que seja realizada uma análise iconográfica adequada 

ao momento histórico de sua produção.  

Kossoy (1999) confirma a importância da análise iconográfica baseada em 

estudos da história da fotografia para sua correta descrição e, por conseguinte, sua 

recuperação, como descreve a seguir: 

 

Todos sabemos que imagens fotográficas de outras épocas, na 
medida em que identificadas e analisadas objetivamente e 
sistematicamente a partir de metodologias adequadas, se constituirão 
em fontes insubstituíveis para a reconstituição histórica dos cenários, 
das memórias de vida (individuais e coletivas), de fatos do passado 
centenário como do mais recente. (KOSSOY, 1999, p. 133)  
 

Portanto, torna-se evidente que o adequado tratamento intelectual das imagens, alinhado 

com o perfil da instituição de salvaguarda, possibilita a ampliação de pesquisas na área de 

Ciências Humanas.  

 

 

3.2 A popularização da fotografia  

 

 
Figura 3 - Propaganda da empresa Kodak, 1888. 

 

A fotografia tornou-se popular, inicialmente, devido à divulgação de imagens 

fotográficas em postais ou publicações ilustradas. Sougez (2001) cita como fato 

importante a fundação, em 1851, do primeiro laboratório para produção de fotografias 

seriadas, a Imprimerie Photographique, de propriedade de Louis Desiré Blanquart-
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Évrard10 (1802-1872). Esse laboratório-editora era um local de publicação ilustrada 

muito popular na época. Em seu primeiro ano de funcionamento, lançou o Album 

Photographique de l’Artiste et l’Amateur Publié sous la Direction de M. Blanquart-, 

que era vendido em fascículos mensais e apresentava imagens de monumentos e obras 

de arte de importantes museus. Também foi lançado pelo laboratório o álbum L’Italie 

Monumentale e, já no ano seguinte, Voyage au Soudan Oriental. Esse laboratório-

editora publicou ainda uma série arqueológica sobre as antigüidades da Palestina, com 

produção realizada por Auguste Salzmann (1824-1872) e financiada pelo Ministério de 

Instrução Pública da França.  

Outra forma de divulgação das fotografias foi a criação do cartão-postal 

ilustrado, feito através de processos fotomecânicos, reproduzindo paisagens e 

monumentos. No Brasil, o fotógrafo Guilherme Gaensly é um bom exemplo a ser 

citado, pela qualidade e relevância de sua obra. Produziu cartões-postais sobre a cidade 

de São Paulo, em larga escala. Atualmente, esse acervo faz parte de coleções de museus 

e arquivos, e é uma fonte importante para a pesquisa sobre a sociedade e a arquitetura 

da cidade. O cartão-postal também recriava imagens com pretensões artísticas: 

fotografias de namorados, cestos de flores e crianças enfeitadas. Os cartões-postais 

foram muito bem aceitos no mercado e amplamente consumidos, e hoje são encontrados 

também em museus, arquivos e coleções particulares.  

Mas a grande popularização da fotografia se deu graças a George Eastman 

(1854-1932), fundador da Kodak Company. Na cidade de Rochester, nos Estados 

Unidos, George Eastman, ainda quando era bancário, tinha como lazer tirar fotografias. 

À noite dedicava-se a experimentar a aplicação de gelatina sensível sobre chapas de 

vidro para a revelação das imagens. No ano de 1879, patenteou sua primeira máquina 

fotográfica. Outro feito importante foi a substituição das chapas secas de vidro (colódio) 

por papel, que culminou, em 1888, na criação da primeira câmera Kodak 100 vistas, 

com rolo de papel embutido, facilitando o processo de registro. Nessa época, mandava-

se a câmera “[...] para a fábrica onde se processava o rolo e se devolvia ao cliente a 

câmera novamente carregada, acompanhada do negativo revelado e das cópias positivas, 

tudo por 10 dólares” (SOUGEZ, 2001, p. 148). Em 1889, o rolo de papel foi substituído 

pelo rolo de película para a fabricação em grande escala. “Segundo a publicidade da 

                                                
10 Blanquart-Évrard foi também o criador do papel positivo de albumina para revelação fotográfica, que 
facilitava e barateava a produção de positivos fotográficos (SOUGEZ, 2001). 
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época, fotografar passou a ser uma operação composta apenas de três movimentos: 

armar o obturador, avançar a película e disparar” (PAVÃO, 1997, p. 45). George 

Eastman, além de ser um homem criativo e admirador da fotografia, sempre trabalhou 

para a popularização desse processo, a ponto de sua empresa, a Kodak, colocar anúncios 

na entrada de cidades, listando o que deveria ser fotografado.  

Outro elemento fundamental para a expansão da fotografia foi a utilização de 

gelatina11 para a aderência da prata formadora da imagem no suporte (negativo de vidro, 

negativo em película plástica e papel fotográfico). A vantagem da gelatina era sua 

durabilidade e suas propriedades físico-químicas, que não interferiam na nitidez da 

imagem e ainda tornavam as fotografias em suporte papel mais duradouras.  

O papel de impressão industrial foi o último passo para a expansão vertiginosa 

da fotografia no mundo. No ano de 1880 foram criados papéis para impressão e 

revelação fotográfica em preto-e-branco com gelatina em linha industrial. “A partir de 

1905 foi o papel mais vendido no mundo e só depois de 1970 foi ultrapassado pelo 

processo a cores cromogéneo.” (PAVÃO, 1997, p. 47). Basicamente, a utilização da 

gelatina como emulsão formadora da imagem e o papel fotográfico foram os suportes 

utilizados para a tomada fotográfica até o advento da câmera digital. 

 

 

3.3 A corrida contra o tempo: as fotografias instantâneas  
 

 

A obsessão pelo registro instantâneo da imagem foi um dos mais poderosos 

impulsores da inovação tecnológica na área da fotografia. As pesquisas com suportes 

químicos cada vez mais sensíveis à luz foram marcos na inovação tecnológica na área 

da fotografia, desde os primeiros anos de sua história. Em paralelo desenvolviam-se 

lentes objetivas mais luminosas. Como foi dito anteriormente, para as primeiras 

fotografias utilizava-se a luz solar, e o tempo de exposição era longo, chegando a 30 

minutos. Já em 1841 o tempo de exposição havia diminuído, sendo possível registrar 

uma fotografia com dois ou três minutos de exposição. No ano seguinte, o tempo se 

                                                
11 “O inglês Richard Leach Maddox (1816-1902) foi o primeiro a tornar prático o uso da gelatina como 
ligante, no ano de 1871.” (PAVÃO, 1997, p. 38). 
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reduziu para 20 ou 40 segundos, graças à melhoria das lentes das câmeras e o aumento 

da sensibilidade dos sais de prata.  

A grande revolução para a redução do tempo de exposição fotográfica foi a 

utilização do colódio como ligante da emulsão fotossensível, em 1849. Primeiramente, 

ele era aplicado úmido sobre as chapas de negativo de vidro, reduzindo o tempo de 

exposição em 15 vezes, comparando-se ao daguerreótipo. O custo também era menor. 

As melhorias facilitaram o registro de retratos, até então complicados devido ao tempo 

necessário de exposição. Todos os procedimentos para a revelação necessitavam de 

tratamento em laboratório especializado, que realizava a revelação por contato12 e, 

depois do advento da luz elétrica, a ampliação fotográfica. 

A fotografia de processamento instantâneo foi inventada em 1948, com a 

máquina Polaroid Land Film tipo 40, criada por Edwin Herbert Land (1909-1991). O 

primeiro processo instantâneo em cor surgiu apenas no ano de 1963, também pela 

Polaroid, e perdurou no mercado até os anos 1990. 

 

 

3.4 A imagem colorida, o último passo 
 

 

A busca pela cor na imagem foi sempre uma obsessão dos fotógrafos, ao lado da 

preocupação com o registro instantâneo da imagem. Até o surgimento do processo 

cromogéneo, fotógrafos se lançaram em vários experimentos, todos sem grande sucesso, 

mas como a procura por fotografias coloridas era grande, foram realizados 

procedimentos de pintura sobre as emulsões fotográficas. Segundo Pavão (1997), o 

primeiro experimento colorido foi realizado, em 1907, pelos irmãos Lumière, e 

denominado autochrome: uma chapa de vidro era coberta por grãos finos e 

transparentes, nas cores laranja, verde e violeta, e sobreposta a uma imagem fotográfica 

em preto-e-branco, formada por sais de prata. Apenas em 1935, a firma Kodak lançou 

no mercado o primeiro processo em cor cromogéneo13, denominado Kodachrome, que 

                                                
12 Processo de positivação do negativo em contato com o papel fotográfico. A imagem positiva final, 
geralmente em tamanho 24 X 30cm ou similar, registra em positivo as imagens do mesmo tamanho do 
negativo (LEITE, 2008). 
13 “Num processo cromogéneo as cores são geradas durante o processamento, as cores não estão na 
emulsão no momento da exposição; são fabricadas quimicamente nos banhos de processamento” 
(PAVÃO, 1997, p. 55). 
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produzia uma imagem transparente e positiva. “O Kodachrome é o resultado de muitos 

anos de investigação, que começou em 1912, quando o alemão Rudolph Fisher 

descobriu os acopladores de cor” (PAVÃO, 1997, p. 57). Em 1936 a empresa alemã 

Agfa conseguiu incorporar os acopladores de cor à emulsão fotográfica, lançando no 

mercado o Agfacolor Neue. As pesquisas para a produção de uma cor mais semelhante 

à real e mais duradoura foram constantes na história da fotografia. 

 

 

3.5 A imagem digital, a imagem sem limites 
 

 

 O advento das imagens digitais, com o lançamento da câmera digital nos anos 

1990, mudou totalmente o processo fotográfico, que até então precisava de um suporte 

para o registro da imagem: “[...] a fotografia digital [...] vai romper a dependência do 

objeto e o conteúdo, vai alterar nossa idéia sobre a fotografia instantânea fixada no 

papel ou no negativo”14 (GASTAMINZA, 1999, p. 15, tradução nossa). A fotografia 

digital não fez com que aparecesse um novo gênero fotográfico, mas ampliou as 

possibilidades de disseminação e manipulação.  

No mundo digital, as imagens formam-se virtualmente e podem ser veiculadas 

em redes de computadores, transportadas em segundos para qualquer lugar via world 

wide web (www). No caso da manipulação, essa nova técnica de formação de imagem 

no formato numérico15 permite recombinações múltiplas desses dados, que, formados 

pelos pixels, possibilitam a manipulação em softwares específicos. Assim, a fotografia 

original pode se transformar em outra imagem ou até deixar de ser uma imagem 

fotográfica para se tornar um desenho, como ilustrado nas Figuras 4 e 5 a seguir:  

 

                                                
14 “[...] la fotografía digital [...] va a romper la dependencia del objeto y el contenido, va a cambiar 
nuestra idea de la fotografía instantánea definitivamente fijada en un papel o en una dispositiva.” 
15 “A tecnologia digital está baseada no processo físico-numérico, ou seja, a luz que passa pela objetiva da 
câmera sensibiliza um sensor eletrônico (um chip) que produz uma interpretação numérica da intensidade 
luminosa que o atingiu, formando assim uma imagem que é a combinação de dados” (BURMESTER, 
2006, p. 14). 
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Figura 4 - Imagem digital sem manipulação. Figura 516 - Imagem digital manipulada 

com recursos de Photoshop. 
 

O processo de alteração das imagens sempre foi uma constante na história da 

fotografia. “Em meados da década de 1840, um fotógrafo alemão inventou a primeira 

técnica para retocar negativo. Suas duas visões do mesmo retrato – um retocado, o 

outro, não – pasmaram multidões na Exposição Universal realizada em Paris em 1855 

[...]” (SONTAG, 1983, p. 84).  

A trucagem e a maquiagem de fotografias sempre foi um recurso utilizado por 

fotógrafos para dar destaque, melhorar a qualidade da imagem ou omitir objetos e 

pessoas, muito antes do advento da imagem digital. Apesar das alterações, as 

informações que ainda permanecem na fotografia não deixam de ser uma remissão 

indicial, pois “a trucagem intervém no nível denotativo e não no conotativo. [...] Seu 

objetivo não é transmitir uma mensagem conotativa, mas causar mudanças na aparência 

da pessoa fotografada. [...] manipula a imagem, mas não introduz qualquer conotação 

convencional” (SCHAEFFER, 1996, p. 85). Esse ponto de vista é discutível, pois, com 

o advento da imagem digital, a conotação pode ser completamente alterada. 

Salientamos, ainda, que uma imagem analógica pode ser digitalizada, tornando-se 

imagem digital, passível de ser manipulada tanto quanto uma imagem digital original, 

alterando-se completamente a informação imagética original. 

 

 

 

 

 

                                                
16 Imagens cedidas pelo fotógrafo Roberto Assem Gonçalves, que fez a manipulação da fotografia digital 
com recursos da ferramenta Photoshop CS, em novembro de 2007. 
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3.6 O acúmulo de fotografias e sua repercussão 

 

Hoje em dia, tudo que existe, existe para 
terminar numa fotografia. 

Susan Sontag 
 

Com o passar dos anos, as pessoas foram percebendo que as fotografias duravam 

muito tempo. Isso possibilitou seu acúmulo e sua utilização pelo homem para conhecer 

imagens de lugares nunca visitados e detalhes nunca vistos antes. “A necessidade de 

comprovar a realidade e ampliar a experiência através da fotografia representa um 

consumismo estético pelo qual todos nós hoje em dia estamos obcecados” (SONTAG, 

1983, p. 23). 

Atualmente, com o advento da câmera digital, a produção de imagens é enorme. 

No século XIX, o que era quase um trabalho artesanal, por ser uma atividade muito 

especializada devido às dificuldades técnicas de produção, centralizada nas mãos de 

fotógrafos profissionais, hoje é popular. Vivemos numa sociedade habituada à 

linguagem visual, com propagandas e outdoors por toda parte, além de revistas 

fartamente ilustradas.  

Portanto, a constatação de BARRETO (1994) quanto ao crescimento 

exponencial dos estoques de informação também se aplica aos acervos imagéticos. A 

partir da invenção do dispositivo fotográfico, em 1839, e principalmente no século XX, 

as fotografias foram vistas como fonte de informação, e a organização desses acervos 

entrou na rotina de trabalho em “instituições que colecionam cultura”, assim 

reconhecidas por Homulos17 (1990 apud SMIT, 1999). 

                                                
17 HOMULOS, Peter. Museums to libraries: a family of collecting institutions. Art Libraries Journal, v. 
15, n. 1, p. 11-13, 1990. 
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4 A FOTOGRAFIA VISTA COMO FONTE DE INFORMAÇÃO  
 

Existem três classes de pessoas no mundo: as 
que vêem, as que vêem quando lhes é 
mostrado e as que não vêem. 

 Leonardo da Vinci 
 

Apesar de estarmos familiarizados com as imagens, ainda há resistência em 

analisar e interpretar as informações nelas contidas, pois existe na área da pesquisa um 

aprisionamento à tradição escrita como forma de transmissão do conhecimento. 

A atual produção vertiginosa de imagens e seu acúmulo fazem com que 

instituições mantenedoras de acervos fotográficos busquem formas mais adequadas para 

disponibilizar as informações contidas nas imagens, a fim de atender a grande demanda, 

seja para simples ilustração ou como fonte primária de informação.  

A utilização mais usual da fotografia sempre foi a ilustração de textos, mas essa 

rotina está mudando. McLaughlin (1989) cita os exemplos da National Archives e 

Chicago Historical Society como instituições que reconhecem a potencialidade das 

fotografias para prover evidências documentárias independentemente de fontes escritas. 

Alguns pesquisadores já estão usando imagens para fazer análises do desenvolvimento 

da sociedade industrial; outros fazem a análise da influência da fotografia na literatura 

ou seu desenvolvimento como forma de arte.  

Com o advento da informática e o surgimento da imagem digital, as 

possibilidades de disseminar e reproduzir imagens tornaram-se ilimitadas. De acordo 

com Rasmussen (1997), até o início da década de 1990 as coleções de fotografias eram 

vistas como fontes valiosas para pesquisa, mas os recursos para a reprodução e, 

conseqüentemente, sua disseminação, eram escassos. Depois do surgimento da 

Tecnologia da Informação (TI), que possibilitou a produção de imagem digital, a 

reprodução de fotografias tornou-se comum e a disseminação aumentou notavelmente 

através do uso do CD-ROM e da Internet. Tais recursos possibilitam transmitir cópias 

digitais das imagens originais de seu lugar de custódia para todos os lugares do mundo 

que tenham acesso à Internet. Atualmente, podemos ter acesso a uma imagem que faça 

parte do acervo de qualquer museu que disponibiliza sua coleção virtualmente. Por 

exemplo, para a realização deste trabalho, foram visitados vários sites de museus 

virtuais para pesquisa e visualização de imagens que auxiliaram na composição do 

conteúdo.  
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Nesse novo panorama, o papel do documentalista, responsável pelo acervo 

iconográfico, é fazer com que as fotografias estejam disponíveis para esse novo perfil de 

pesquisador. Atualmente, é fundamental que se criem LDs alinhadas a uma política de 

indexação, a fim de orientar esse pesquisador quanto ao conteúdo do acervo, já que o 

auxílio interpessoal praticamente deixou de existir. Alguns museus, arquivos e 

bibliotecas estão buscando mudar suas metodologias e políticas internas, a fim de se 

adaptar às alterações do perfil do usuário para atender prontamente diferentes 

abordagens que possam surgir no uso da fotografia.  

Sabemos que essas mudanças metodológicas são necessárias e constantes, pois a 

tarefa de analisar materiais fotográficos nunca foi simples ou automática; essa atividade 

sempre envolve uma análise complexa, na qual devem ser levados em conta vários 

fatores, desde a emoção que a imagem pretende transmitir, seus vários significados 

interpretados segundo valores pessoais do observador (usuário ou documentalista), sua 

polissemia, dentre outros pontos que serão abordados ao longo deste trabalho. Esse 

conjunto de características da linguagem fotográfica influencia a interpretação do 

conteúdo imagético e, por conseguinte, seu uso final. O principal problema é que o 

documentalista só consegue identificar o conteúdo da imagem a partir de conhecimentos 

acumulados em sua experiência de vida. Neste trabalho denominaremos esse tipo de 

conhecimento como “conhecimento lateral”, que, segundo Schaeffer (1996, p. 50), é 

variável, podendo ser adquirido através de estímulos sensoriais guardados na memória, 

tais como imagens e odores. Esse conhecimento lateral é nossa ferramenta principal 

para reconhecer o mundo a nossa volta. Particularmente no caso de imagens, 

reconhecemos algo na fotografia se a percebemos como alguma coisa já vista 

anteriormente ou próxima a nossa experiência visual, pois:  

 

[...] para que um signo possa nos transmitir as informações que ele 
veicula, é sempre necessário que intervenha um conhecimento lateral 
já formado que permita inserir o signo que ‘sobrevém’ em um 
conjunto de estímulos e conhecimentos organizados [...]. Ele 
intervém também na recepção de imagens fotográficas e isso em 
relação direta com a quantidade de informação analógica e indicial 
solicitada. (SCHAEFFER, 1996, p. 50) 
 

A percepção que o documentalista tem das informações contidas na imagem deve 

ser levada em consideração, pois é a maneira pela qual ele reconhecerá essa imagem. O 

que não pode ocorrer é a omissão, por parte do documentalista, de uma análise mais 
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aprofundada, norteada pelas necessidades de pesquisa, demandando inclusive, em 

alguns casos, consulta a outras fontes para obtenção de alguma informação específica 

sobre ou da imagem, tais como nome específico de algum objeto constante na imagem, 

data, local etc. Apenas assim será possível a utilização de descritores condizentes com o 

que a imagem mostra de “interessante” para a instituição mantenedora. Obviamente, o 

“assunto” da fotografia não se esgota, mas o documentalista necessita de critérios sobre 

o que deve ser identificado para a recuperação da imagem.  

Enfim, o conhecimento lateral adquirido pelo documentalista em sua formação 

pessoal não é suficiente para assegurar a identificação do conteúdo da imagem, bem 

como sua descrição e a indexação satisfatória; ele deverá ser treinado para “ler de forma 

inteligente”18 as imagens dentro das especificidades da área de atuação da instituição a 

que pertence. 

A partir da análise do conteúdo da imagem, alinhada a uma LD com critérios 

definidos pela política de indexação, será possível fazer uma indexação com termos 

mais adequados para a busca, condizentes com a área de atuação da instituição 

mantenedora do acervo. Portanto, o documentalista tem de saber ver o que é 

significativo nas imagens a partir de treinamento para a identificação e a indexação 

delas, conforme critérios adotados pela instituição. 

Os obstáculos encontrados na identificação do conteúdo de imagens, pela 

dificuldade intrínseca ao gênero documental, que nada diz, aumentados pelo grande 

acúmulo de fotografias nos acervos, mais a cobrança do acesso rápido, fazem com que 

hoje seja necessário repensar as práticas de identificação de assuntos para a indexação 

em instituições que abrigam acervos fotográficos. O profissional que atua nessas 

instituições deve buscar ferramentas e adotar metodologias consagradas quanto ao 

acesso à informação em áreas que já tenham suas práticas minimamente consolidadas, 

respeitando as especificidades da instituição.  

 
 
 
 
 
 
 
                                                
18 “Para analisar um documento é preciso conhecê-lo com detalhe e isso implica uma leitura inteligente do 
mesmo” (GASTAMINZA, 1999, p. 120, tradução nossa). Texto original: “Para analizar un documento es 
preciso conocerlo con detalle y eso implica uma lectura inteligente del mismo.” 
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4.1 Usos distintos da fotografia  

 

A fotografia como tal é sempre necessariamente 
singular [...] a imagem fotográfica é a 
impressão física de um referente único [...] a 
fotografia testemunha necessariamente. Atesta 
ontologicamente a existência do que mostra.  

Philippe Dubois 

 

A aceitação da fotografia pela sociedade moderna e sua vertiginosa 

disseminação, como foi descrito no capítulo 3, devem-se ao momento histórico de sua 

invenção. Até então, a única forma de registro de uma imagem era a pintura, carregada 

de simbolismo, por ser um registro realizado segundo o ponto de vista de seu autor. A 

imagem pictórica, de acordo com a abordagem semiológica, é considerada um símbolo19 

por ser elaborada a partir da criatividade e do talento de seu criador. Contudo, apesar de 

a fotografia ter suas origens na arte pictórica, alterou paradigmas quanto à fidedignidade 

do objeto representado sob forma de imagem. O impacto da descoberta da fotografia é 

citado na Encyclopédie Française, onde se faz a seguinte comparação: “[...] toda obra 

de arte reflete a personalidade de seu autor”, mas “a chapa fotográfica não interpreta. 

Ela registra. Sua exatidão, sua fidelidade, não podem ser colocadas em dúvida” 

(BOTELHO JÚNIOR, 1981, p. 40).  

A partir da tomada de conhecimento do processo de formação da imagem 

fotográfica, o observador intui que aquela imagem é o registro de um fato real. Sabemos 

a priori que a formação daquela imagem realizou-se através do registro das emanações 

fotônicas de um referente que se encontrava diante da lente do fotógrafo, num recorte 

temporal e espacial real. “A imagem fotônica constitui o arché da imagem fotográfica 

na medida em que esta se define como registro de traços visíveis” (SCHAEFFER, 1996, 

p. 26). A fotografia torna-se signo de uma existência real, e é nessa relação de causa e 

efeito, no processo fotoquímico de formação e registro da imagem através da captação 

da luz emanada de um referente num suporte sensível, que a fotografia tem o estatuto de 

prova: “[...] ela não inventa; é a própria autentificação [...]. Toda fotografia é um 

certificado de presença” (BARTHES, 1984, p. 129). 

                                                
19 No conceito pierceano, “o símbolo é um tipo de signo sem relação natural com o objeto representado” 
(COELHO NETO, 2004, p. 342).  
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Philippe Dubois (1998) constata que, quando a fotografia foi inventada, no final 

do século XIX, ela foi vista como ícone20, por registrar a imagem diretamente de seu 

referente. As primeiras fotografias eram entendidas como criadas pela câmera, ou seja, 

esta era vista como uma máquina copiadora, e o fotógrafo, como mero operador do 

equipamento, e não como aquele que poderia interferir no registro fotográfico. 

Com o passar do tempo, a imagem formada pelo processo fotográfico começou a 

ser considerada como uma representação da realidade, construída a partir do ponto de 

vista particular do fotógrafo, aproximando-se mais do significado de símbolo. O público 

que admirava fotografias descobriu que, de um mesmo local, poderiam ser registradas 

imagens distintas: “[...] a suposição de que a câmara fornecia uma imagem impessoal e 

objetiva deu lugar à realidade de que a fotografia é uma prova não só do que está ao 

nosso redor, mas também do que o indivíduo vê, não só um registro, mas uma avaliação 

do mundo” (SONTAG, 1983, p. 86). Ficou evidente que havia uma “visão fotográfica” 

provocada pela seleção do fotógrafo. Portanto, por sua natureza constituinte, a 

fotografia eterniza um momento num recorte espaço-temporal selecionado. A seleção 

final, o assunto tratado na fotografia, sempre será o que foi selecionado pelo fotógrafo. 

Por exemplo, o fotógrafo Alfred Stieglitz (1864-1946) permaneceu por três horas numa 

tempestade de neve “[...] em 22 de fevereiro de 1893 ‘esperando o momento exato’ em 

que deveria tirar sua célebre fotografia ‘Quinta Avenida, Inverno’” (SONTAG, 1983, p. 

87), reproduzida na Figura 6. 

 
Figura 6 - Winter on Fifth Avenue.  

Autoria: Alfred Stieglitz. New York, 1893. 

 

                                                
20 No conceito pierceano o ícone, como o índice, tem uma relação natural com o objeto representado 
(COELHO NETO, 2004).  
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Hoje, a imagem fotográfica é vista, predominantemente, como traço do real, em 

que “a informação fotográfica é essencialmente de ordem indicial [...], deve ser definida 

como um fato receptivo que institui uma relação de remissão entre a imagem e seu 

impregnante” (SCHAEFFER, 1996, p. 71). Mas o contexto de utilização e/ou 

interpretação da imagem tende a valorizar uma de três condições – simbólica, indicial 

ou icônica –, pois elas se justapõem e não são excludentes.  

Jean-Marie Schaeffer (1996) elabora um quadro estruturado, segundo três 

alcances semióticos da imagem. No eixo vertical insere-se a dimensão do 

representamen (signo que representa algo); no eixo horizontal, a dimensão do 

interpretante (receptor da imagem); na intersecção entre esses dois eixos, a dimensão do 

objeto registrado pela câmara. Especificamente no eixo do representamen, Schaeffer 

insere a relação entre a imagem vista como ícone (signo de essência) e como índice 

(signo que remete diretamente ao objeto). No eixo do interpretante, trata a relação entre 

espaço e tempo, relacionada ao receptor da imagem. Na intersecção do objeto, insere a 

análise entre estados de fato e entidades21. O entendimento da inter-relação desses três 

eixos complementares é fundamental para a compreensão das oito estratégias 

comunicacionais sistematizadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Estratégias comunicacionais 

 
Fonte: SCHAEFFER, 1996, p. 66. 

                                                
21 “Aquilo que constitui a existência de algo real; essência, essa existência considerada à parte, 
independentemente dos atributos da coisa” (HOUAISS; VILLAR, 2007, p. 1.163).  
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Alguns modelos, apresentados a seguir, elucidam as informações da Tabela 2 e 

ilustram as estratégias comunicacionais da imagem:  

 

1) A fotografia vista como traço/protocolo de experiência, cuja função 

principal é ser prova do fato registrado, como, por exemplo, as imagens científicas 

(Figura 7) ou policiais (Figura 8).  

 

Traço: signo indicial da existência. 
Tematiza quaisquer entidades 
envolvidas no registro, cuja 
existência é postulada.  

Protocolo de experiência: O objeto é categorizado no 
registro como estado de fato. Ressalta-se a dimensão 
indicial da imagem, ou seja, remete a informação 
imagética diretamente ao referente, diminuindo-se ao 
máximo a dimensão icônica.  

 
Figura 7 - A diversidade de 
organismos do Reino Monera, 2009. 

 
 
Figura 8 - Notificação de autuação de trânsito, 17 de 
julho de 2005.  

Comentário: a imagem comprova a 
existência de bactérias. 

Comentário: a imagem do carro com a placa em destaque 
confirma o registro fotográfico no ato da infração de 
trânsito. A câmera realiza automaticamente a fotografia 
apenas quando o condutor do veículo excede o limite de 
velocidade. A infração da regra é considerada “fato 
comprovado”, desde que a fotografia tenha sido gerada 
de acordo com um protocolo previamente determinado e 
aprovado.  

 

 

2) A fotografia vista como recordação/rememoração, com ênfase no potencial 

identificador do receptor O fator determinante de valoração da imagem é o 

conhecimento lateral do observador, carregado de sentimentalismo, cujo vértice 

predominante é a temporalidade (Figura 9). Um bom exemplo são os álbuns de família 

(Figura 10), que serão discutidos no item 4.1.3 deste trabalho.  
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Rememoração: enfatiza o movimento 
temporal, o fato ocorrido, levando-se em 
consideração a memória do observador; aqui a 
informação imagética está mais aproximada da 
memória coletiva. 

Recordação: a identificação da imagem 
pressupõe um grande conhecimento lateral 
por parte do observador; estando de alguma 
forma contida na memória do receptor, é uma 
recepção extremamente particularizada. 

 
 
Figura 9 - Vista geral da Secretaria da 
Educação, na Praça da República. São Paulo 
(SP), 1998. Autoria: Marcos Piffer.  

 
Figura 10 - Retrato de casamento do sr. 
Alfredo Mascia Filho com a srª Helena 
Garcia. Uberlândia (MG), 11 de maio de 
1957. Autoria: Foto Estúdio Durval. 

Comentário: No edifício da Secretaria da 
Educação realizei meus estudos. Na época era 
denominado Instituto Estadual de 1º e 2º Graus 
“Caetano de Campos”. Essa imagem me remete 
a recordações da minha infância e juventude, 
assim como para cidadãos que estudaram nessa 
instituição.  

Comentário: Os personagens que se 
encontram na imagem acima são rapidamente 
identificados pelos membros da família. Fora 
desse âmbito estritamente privado, passam 
apenas por um casal no dia da cerimônia 
nupcial, sem condições de inferir outras 
informações. 

 

 

3) No caso da apresentação/mostração, a ênfase é a mensagem que a imagem 

pretende transmitir para o observador, caso mais presente nas fotografias publicitárias, 

ou seu lado estético, como as fotos artísticas, que comumente fazem parte de acervos de 

museus. No caso específico da apresentação, esta pode ser subdividida em outras duas 

finalidades comunicacionais: (a) ilustração – a imagem reforça o texto que a acompanha 

(Figura 11); (b) apresentação autônoma – a imagem representa o objeto em sua 

plenitude, como é o caso das fotografias de cartões-postais. A mostração também pode 

ser entendida em dois níveis de leitura: (c) a imagem pela imagem é o caso mais 

extremo representado nas fotografias ditas conceituais ou artísticas (Figura 12), ou ainda 

como (d) o “instante decisivo”, em que o ápice do momento foi registrado, muito bem 

representado pelas imagens esportivas.  
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Apresentação: a fotografia reforça o texto 
que a acompanha.  

Mostração: a imagem pela imagem, interessa 
o deleite estético. 

 
 
Figura 11 - Campanha publicitária contra 
anorexia, lançada na Fashion Week de 
Milão, patrocinada pela fábrica de roupas 
Nolita, em 2007. 

 
Figura 12 - Photogram. Autoria: László 
Moholy-Nagy. c. 1926. 

Comentário: imagem realizada pelo 
polêmico fotógrafo Oliviero Toscani, 
contra a anorexia desenvolvida pelas 
modelos fotográficas. Caso o receptor não 
saiba o que é anorexia, a imagem informa 
de maneira direta. 

Comentário: Não compreendemos o conteúdo 
da imagem, propositadamente conceitual.  

 

 

 4) O último aspecto referente à utilização da imagem é o caso da 

descrição/testemunho, em que é relevante a informação vinculada à imagem, que tem 

como seus melhores exemplo as fotografias de caráter técnico (Figura 13) ou do gênero 

jornalístico (Figura 14).  

Ressaltamos, que no caso do fotojornalismo22, o texto vinculado é que nos 

fornece informações sobre a imagem, pois a situa num contexto específico. “Vista do 

lado do discurso, a imagem aparece revestida da função de prova empírica: O que eu 

lhes digo é verdadeiro, pois a imagem o mostra.” (SCHAEFFER, 1996, p. 125). Ou 

seja, a imagem comprova o que o texto/legenda descreve e o texto indica o que a 

imagem mostra, numa relação recíproca. 

 

 
                                                
22 Gonçalves (2000, p. 51) ressalta que há casos em que o texto jornalístico não se atém à veracidade dos 
fatos mostrados na fotografia. Algumas circunstâncias podem levar a agência de notícias a realizar a 
manipulação da informação através de uma legenda nem sempre comprometida com a verdade. 
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Descrição: o objetivo é descrever, mostrar 
como é o objeto. 

Testemunho: essencialmente de ordem 
narrativa, sempre com um caráter 
eminentemente datado.  

 
Figura 13 - Vista interna da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo. São Paulo, SP, 
1961. Coleção: escritório de Arquitetura João 
Batista Vilanova Artigas. Autoria: Moscati. 
Acervo do Setor Audiovisual da Biblioteca da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo – FAU-USP. 
 

 
Figura 14 - Peronismo e eleições. Argentina, 
dezembro de 1951. Acervo: Jornal Última 
Hora. 
 

Comentário: a imagem foi registrada a pedido 
do escritório de Arquitetura de Vilanova 
Artigas para acompanhamento técnico de 
obras de construção da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo – USP. 

Comentário: a fotografia representa um 
momento histórico preciso. Esse tipo de 
imagem é freqüente nas instituições-memória. 
Essa fotografia, especificamente, pertence ao 
Arquivo do Estado de São Paulo. 

 

Cada tipo de uso pode prevalecer em distintas instituições. Caso as fotografias 

façam parte do arquivo de uma agência publicitária, a ênfase será na utilização como 

mostração; num arquivo de um jornal, a ênfase será na imagem vista como 

testemunho; em arquivos médicos ou científicos, a imagem será usada como prova.  

A partir do momento em que as imagens são adquiridas pelas instituições-

memória, segundo Smit (1998), o uso preponderante é o de descrição/testemunho, 

principalmente em bibliotecas e arquivos. No caso específico de museus que tenham 

como função a guarda de obras de arte, conjuntamente com o patrimônio cultural e 

histórico, o acervo fotográfico poderá ainda ser utilizado em caráter de mostração, pois 

o aspecto estético da imagem é fundamental para a formação do acervo, composto 

principalmente por fotografias reconhecidas como “artísticas”.  

Determinar um limite rígido entre esses distintos modos de recepção de uma 

imagem é complexo. Ao longo da história da fotografia foram aparecendo estilos 

próprios de acordo com os movimentos culturais e artísticos de cada época, surgiram 
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imagens distintas conforme a linha de atuação de cada fotógrafo em determinado 

período, e, ainda, cada fotografia passou por vários contextos de utilização. 

Gastaminza (1999) sugere uma divisão em três grandes categorias fotográficas: 

(1) fotografia artística; (2) fotografia documental; e (3) fotografia privada23, que 

podemos subdividir em outras categorias mais específicas. Adotaremos essa divisão em 

consonância com as estratégias comunicacionais de Schaeffer para discorrer sobre os 

usos e as aplicações da fotografia ao longo da história.  

 

 

4.1.1  Apresentação/mostração: a fotografia artística, as composições na imagem 
 

 

A primeira tentativa de aproximação entre fotografia e pintura se deu no final 

dos anos 1850, quando os fotógrafos buscavam representar em suas imagens motivos 

alegóricos ou temas literários, com produções rebuscadas, utilizando técnicas de 

justaposição de negativos. As fotografias de Julia Margaret Cameron (1815-1879) 

fazem parte dessa primeira manifestação. São ensaios de assimilação da fotografia com 

a pintura, procurando produzir uma imagem chamada “artística”, usando temas 

pictóricos, efeitos esfumaçados (flou), utilização de recursos de fotogenia (variante da 

estética), modalização da luz e jogo de configurações para dar um aspecto “poético” 

(Figura 15). Assim, esse estilo fotográfico era carregado de simbolismo.  

 

 
Figura 15 - I wait. Autoria: 

Julia Margaret Cameron, 1860. 
 

                                                
23 A categorização proposta por Gastaminza pode se desdobrar em outras categorias. O termo “privado”, 
empregado pelo autor, é dúbio, passível de discussões quanto a sua abrangência.  
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Porém, para que o receptor tenha condições de identificar esse significado 

simbólico, ele precisa distinguir os efeitos impressos pelo fotógrafo na imagem e 

conhecer sua intenção (por exemplo, entendendo o efeito flou como proposital), ou seja, 

“pressupõe que tenha um conhecimento que não se refere ao dispositivo fotográfico 

como tal, mas ao estatuto comunicacional da imagem, e, pelo menos em alguns casos, à 

história da fotografia” (SCHAEFFER, 1996, p. 88). Enfim, a identificação do 

simbolismo representado na imagem depende das experiências pessoais e culturais do 

receptor, nesse caso, o pesquisador. A percepção da informação inerente às coisas ou 

estados de fatos apresentada como índice analógico da imagem deverá ser analisado 

pelo documentalista. Enfim, no caso de essas imagens se encontrarem guardadas em 

instituições-memória, o simbolismo presente nelas não deve ser o caráter preponderante 

para a análise de seu conteúdo. 

 

 

4.1.1.1 A FOTOGRAFIA E A ARTE 

 
A fotografia é forma de arte conectada 
diretamente ao real, uma arte 
fundamentalmente realista, no sentido estrito 
da palavra, por sua própria natureza, sua 
função de índice.   

 Rosalind Krauss 

 

Para as artes visuais, o surgimento da fotografia representou uma mudança de 

paradigma: o que um artista plástico demorava anos para aprender, referente às técnicas 

de reprodução figurativa, uma máquina registrava em segundos, com um nível de 

detalhamento jamais visto. Sontag (1983) afirma que a fotografia contribuiu para a 

libertação da arte pictórica, que não se viu mais responsável pelo registro fiel da 

realidade, já que a imagem fotográfica realizava, até então, esse papel.  

No período entre-guerras, a arte abstrata influenciou os fotógrafos, que 

procuraram enquadramentos distintos, utilizando o recurso de close-ups, produzindo 

imagens inusitadas, as quais, sem a devida identificação através da legenda, não são 

reconhecíveis. Dondis (2000, p. 216) afirma que o “fotógrafo-artista” explora, assim, 

todas as possibilidades da câmera fotográfica de forma criativa. As chamadas imagens 

artísticas são, basicamente, desvinculadas da realidade e exclusivamente preocupadas 
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com cânones estéticos e de composição gráfica. Destacam-se dentro dessa linha de 

trabalho as imagens de Edward Weston (1886-1958) e Paul Strand (1890-1976), que 

trazem ao mundo uma nova forma de olhar os objetos a nossa volta. “O motivo que 

retrata a fotografia ‘Folha de Repolho’ de Weston, tirada em 1931, parece uma cascata 

de tecido franzido, é necessário um título para poder identificá-la” (SONTAG, 1983, p. 

90). 

 
Figura 16 - Cabbage leaf. Autoria: 
Edward Weston, 1931. 

 

O reconhecimento da fotografia como obra de arte foi alvo de grandes 

discussões entre especialistas no decorrer da história. Numa civilização dominada pela 

imagem, com o “agravante” de que qualquer cidadão comum pode fazer fotografias, a 

admissão do fotógrafo profissional como produtor de uma obra criativa, ou seja, a 

alteração do estatuto da fotografia de mero registro do real para a condição de arte, 

gerou muita polêmica. Hoje, esse tema já foi superado. 

A fotografia realizada por fotógrafo profissional é protegida juridicamente, por 

ser considerada uma atividade criativa, existindo legislação que regula a propriedade 

intelectual. Na lei nº 9.610, de fevereiro de 1998, a fotografia é citada no Título I “Das 

Obras Intelectuais”, capítulo I “Das obras Protegidas”. Atualmente, a fotografia é vista 

como “um complexo processo técnico e artístico cujo resultado é uma criação singular 

que incorpora a originalidade que seu autor quis registrar em cada obra fotográfica” 24 

(GASTAMINZA, 1999, p. 77, tradução nossa). Essas fotografias, consideradas 

“artísticas”, podem fazer parte de um acervo de museu, como será comentado no 

                                                
24 “[...] un complejo proceso técnico y artístico cuyo resultado es una creación singular que incorpora la 
originalidad que su autor ha querido plasmar en cada obra fotográfica.” 
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capítulo 6 deste trabalho, caracterizadas como apresentação/mostração, dada a 

predominância dos caracteres espaciais e icônicos. 

Não identificar o conteúdo desse tipo de imagem não implica a impossibilidade 

de sua apreciação. Podemos admirá-la pelo simples deleite estético ou mesmo pela 

sensação de estranhamento que ela pode nos proporcionar. Os fotógrafos conceituais 

utilizam-se de vários recursos técnicos para a criação desse tipo de imagem: lentes 

especiais, ângulos e iluminação diferenciada, processos de revelação distintos etc. Todo 

esse conjunto de técnicas utilizadas para a formação da imagem é um dado importante 

na construção da história da fotografia. Portanto, a guarda desse tipo de imagem é 

fundamental para o resgate da história de uma técnica fotográfica e de um movimento 

artístico de determinada época.  

As fotografias conceituais encontram-se comumente guardadas em museus de 

arte moderna. Em geral, as imagens são extremamente autorais e os dados extra-imagem 

– título data e autoria – para sua recuperação são os mais usuais. 

 

 

4.1.2  Fotografia documental, as imagens de caráter descritivo ou de testemunho 

 

 

A imagem-documental é assim denominada por ter como foco o registro da 

realidade, dispensando, de forma geral, elementos qualitativos e estéticos. Já no início 

do século XIX, instituições públicas começam a contratar fotógrafos para registrar 

acontecimentos e eventos, cujas imagens seriam capazes de causar grande impacto 

social por registrarem “a realidade como ela é”. O registro da Guerra da Criméia (1854-

1856) foi a primeira série fotográfica denominada “reportagem de guerra” (SOUGEZ, 

2001, p. 130).  

O “repórter fotográfico” tinha como encargo a cobertura de acontecimentos 

públicos, com o registro de fotografias audaciosas e de forte apelo emocional para que, 

aproveitando o poder de persuasão das imagens, aumentasse a venda dos periódicos 

jornalísticos (DONDIS, 2000, p. 214). Desde então, o fotojornalismo inundou nosso 

cotidiano com imagens sobre eventos públicos, catástrofes, guerras etc. 

Susan Sontag (1983) cita exemplos de algumas fotografias que tiveram grande 

impacto social, como o trabalho do sociólogo norte-americano Lewis Hine (1874-1940), 
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que, no início do século XX, foi designado fotógrafo do National Child Labor 

Committee (Comitê Nacional do Trabalho de Menores). Hine registrou crianças em 

fábricas têxteis (Figura 17), plantações de beterraba e minas de carvão, em péssimas 

condições de trabalho. Essas imagens exerceram forte influência sobre os legisladores, 

que promulgaram, em 1916, uma lei com restrições ao trabalho infantil.  

 

 
Figura 17 - Girl worker in Carolina cotton mill. 
Autoria: Lewis Hine, 1908. 

 

Outro exemplo foi a implantação, durante o New Deal25 (1933 a 1937), da 

Divisão de Informação, para registro fotográfico dentro da FSA (Farm Security 

Administration – Administração de Segurança das Fazendas), cujo propósito era 

documentar a situação na qual se encontravam os agricultores após a Grande Depressão 

(EHRLICH, 1986):  

Os integrantes do projeto fotográfico da Administração de Segurança 
das Fazendas – todos extremamente talentosos [...] costumavam 
tomar dezenas de fotografias frontais de alguns meeiros que posavam 
para eles até estarem seguros de que haviam logrado captar, em 
filme, o aspecto desejado – a expressão exata do rosto que 
corroborasse suas próprias noções de pobreza, luz, dignidade, textura, 
exploração e geometria. (SONTAG, 1983, p. 7) 

 

O responsável por esse projeto, Roy Stryker (1893-1975), orientava sua equipe 

de fotógrafos para registrar o trabalhador rural como homem digno, apesar das péssimas 

condições de vida. O propósito desse registro era propagandista, mas as imagens e seus 

                                                
25 Série de programas implantados no governo de Franklin Dellano Roosevelt, nos EUA, para a 
recuperação da economia norte-americana. Um dos programas era orientado a dar assistência aos 
trabalhadores lesados pela Grande Depressão, após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929.� 
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autores, como Dorothea Lange (Figura 18), Walker Evans, Ben Shahn, dentre outros, 

hoje fazem parte da história da fotografia.  

 

 
Figura 18 - Migrant mother26, 
California. Autoria: Dorothea 

Lange, 1936. 
 

Durante a Segunda Guerra Mundial, alguns dos fotógrafos que trabalharam com 

Stryker continuaram executando seu estilo fotográfico para registros da guerra na Office 

of War, contribuindo para ampliar a documentação visual de eventos com forte caráter 

emocional, material que atualmente é bastante procurado por vários tipos de usuários 

para fins distintos (MCLAUGHLIN, 1989). As imagens retratadas por Dorothea Lange, 

quando atuante na FSA, por exemplo, hoje são indexadas como representantes de 

“resistência”, “sofrimento” e “determinação” (SHATFORD, 1986, p. 43), termos 

decorrentes do conteúdo expressivo que a imagem pretende passar para o observador.  

 

As fronteiras entre as categorias são muito tênues: as fotografias de 
Sebastião Salgado foram feitas para serem publicadas num jornal, 
mas fazem parte de exposições e de publicação de livros e são 
consideradas obras de arte. As fotografias antigas de coleções 
particulares têm um valor documental no mercado. A fotografia 
científica passa a ser publicada, muitas vezes, em jornais.27 
(GASTAMINZA, 1999, p. 16-17, tradução nossa)  

                                                
26 “[...] Migrant Mother tornou-se a imagem mais reproduzida da história da fotografia, sendo estampada 
em selos cartões, livros, revistas e jornais [...]” (CARNIER JÚNIOR, 2001 p. 75). 
27 “Las fronteras entre estas categorías son muy difusas: las fotografías de Sebastião Salgado están 
realizadas para una publicación en el periódico, pero son objeto de exposición y de publicación en libros 
y son consideradas obras de arte. Las fotografías privadas antiguas tienen un mercado carácter 
documental. La fotografía científica pasa a ser publicada en el periódico muchas veces.” 
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Essas imagens, cuja estratégia comunicacional é predominantemente de 

testemunho, encontram-se, hoje, em museus ou arquivos, corroborando a afirmação de 

Smit (1998) sobre a guarda e a disponibilização desse tipo de imagens nas instituições-

memória. Por exemplo, algumas das imagens registradas pelo grupo de fotógrafos 

oriundos da FSA atualmente fazem parte do acervo da Library of Congress (Biblioteca 

do Congresso), que tem como princípio a guarda da memória registrada dos Estados 

Unidos da América.  

 

4.1.3  Traço e protocolo de experiência: a fotografia científica, registrando o 
“invisível”  

 
A fotografia amplia o campo da 
documentação, não apenas porque reproduz 
documentos, mas porque ela é um 
documento: fotografia reproduz os mínimos 
detalhes de um objeto, registra tudo o que a 
vista não é capaz de ver [...] a lente da 
objetiva é mais poderosa que a retina do olho 
humano. [...] a fotografia permite o registro 
de fenômenos de uma duração muito curta 
ou extremamente lenta e fenômenos 
minúsculos (fotografia microscópica e 
macroscópica). 28 

Paul Otlet 
 

Uma prova da importância da fotografia e seu impacto nas ciências foi o registro 

da seqüência do galope de um cavalo (Figura 19), por Eadweard Muybridge (1830-

1904). Para fazer esse registro, o fotógrafo colocou em linha 24 câmeras, acionadas no 

momento em que os fios eram cortados quando o animal passava. Esses fios estavam 

ligados ao botão de disparo da câmera fotográfica e, quando o cavalo pressionava os 

fios, o botão era acionado. Após a revelação, as 24 imagens foram montadas numa 

seqüência lógica do movimento. Esse trabalho fotográfico, como afirma Shatford 

                                                
28 “La fotografía amplia el campo de la documentación no sólo porque reproduce documentos, sino 
porque los produce: [...] fotografía aérea [...] reproduce los más mínimos detalles del objeto, describe 
todo lo que la vista es capaz de captar [...] la retina humana del objetivo es mucho más poderosa que la 
del ojo humano. [...] la fotografía: permite el registro de fenómenos de una duración extremamente corta 
o extremamente alejada a fenómenos pequeños (fotografía microscópica o macroscópica)” (OTLET, 
1934, p. 200). 
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(1986), altera paradigmas29 quanto ao galope, que, como se pressupunha na época, não 

tinha uma fase aérea. Até aquele momento não era possível fazer uma análise do 

movimento de forma tão precisa. 

 

 
Figura 19 - The horse in motion 

 

Estimulado pelos experimentos de Muybridge, o fisiologista francês Etienne-

Jules Marey (1830-1904), no ano de 1882, desenvolveu um método de investigação do 

movimento com um processo fotográfico denominado “cronofotografia”. Ele criou uma 

“espingarda fotográfica” capaz de obter num único clichê circular, com velocidade de 

12 fotogramas por segundo, o registro do movimento (Figura 20). Esse invento 

propiciou o desenvolvimento do cinema (GODOY-DE-SOUZA, 2001). 

 

 
Figura 20 - Cronofotografia do vôo de um 
pelicano 

 

Atualmente, as fotografias de cunho científico ilustram jornais, revistas e fazem 

parte de campanhas publicitárias. O disparo da bala de revólver seguido da explosão de 

uma laranja, os desenhos feitos por um pingo quando este cai numa superfície com água 

                                                
29 “Os paradigmas podem ser considerados como modelos estáveis da atividade científica” (DODEBEI, 
2002, p. 21). 
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já são imagens que reconhecemos sem grandes dificuldades. Mas como descrever essas 

imagens? Quais são seus significados? O que elas querem mostrar? Ficam as perguntas 

para serem resolvidas no trabalho desenvolvido nos arquivos fotográficos, já que essas 

imagens poderão ser encontradas nas instituições-memória. Por exemplo, parte do 

acervo de Eadweard Muybridge encontra-se na Biblioteca Nacional da Venezuela. 

 

 

 

4.1.4  Recordação e rememoração: fotografia pessoal 

 

 

Com o desenvolvimento tecnológico para a tomada fotográfica, a criação de 

câmeras mais leves e fáceis de transportar e o aparecimento do filme de rolo, o registro 

fotográfico popularizou-se e a tomada fotográfica passou a ser efetuada por leigos.  

O rigor técnico utilizado pelos fotógrafos profissionais – retratistas em estúdios 

– não é preocupação do fotógrafo amador, que registra situações espontâneas, imagens 

variadas que hoje inundam acervos de várias instituições. Como afirma Schaeffer (v. 

item 4.1), esse tipo de registro fotográfico é mais utilizado como 

recordação/rememoração, pois “ver uma foto-recordação é sentir-se, de imediato, em 

casa, independente das eventuais dificuldades que se possa identificar de maneira 

concreta tal ou tal imagem em particular” (SCHAEFFER, 1996, p. 79). 

O gênero mais representativo dessas fotografias amadoras são os álbuns de 

família, constituídos de fotografias realizadas por profissionais e leigos. Esses álbuns 

são guardados ao longo de gerações, não pelo deleite estético da imagem, mas por 

possibilitar às pessoas envolvidas com aquele momento a rememoração com forte apelo 

emocional. O álbum proporciona ao membro da família, por exemplo, a certeza de fazer 

parte de um grupo, de fazer parte de uma classe social, ter uma história, enfim, é a 

legitimação e a memória da família em forma de imagem (LEITE, 2001). 

Prioritariamente, esses retratos são de ritos de passagem, tais como registros de 

casamentos, aniversários, batizados, festas familiares e até enterros, constituindo um 

gênero fotográfico muito útil para o estudo do comportamento social sob o ponto de 

vista de valor emocional, marco histórico e de costumes de uma sociedade em 

determinado momento. 
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Alguns álbuns de família, hoje, estão guardados em instituições, pelo valor 

histórico e para a preservação da técnica fotográfica, pois contêm registros de aspectos 

sociais e culturais datados, apesar de perderem sua função de rememoração da história 

particular de um grupo. De maneira geral, as fotografias de família, após a tomada 

fotográfica, passam a ter “vida própria”.  

No caso específico das fotografias amadoras isso é mais contundente. O 

fotógrafo amador não se preocupa em realizar nenhum registro textual para a 

identificação dos conteúdos da imagem, já que ela está contextualizada dentro do núcleo 

familiar. Uma vez essas fotografias compondo acervos em instituições-memória, a 

recuperação da informação do conteúdo se faz, prioritariamente, por meio de entrevistas 

com membros da família. Quando as imagens saem do núcleo familiar, há mudança de 

contexto e elas são reinterpretadas. Deixam de ter valor sentimental e passam a ter valor 

instrumental, constituindo material de pesquisa quando devidamente identificadas 

(LEITE, 2001).  

Um bom exemplo seriam os 12 mil retratos registrados por Militão Augusto de 

Azevedo, adquiridos pelo Museu Paulista, em 2002. Essas fotografias foram realizadas 

para atender a encomenda de retratos de membros da sociedade paulistana. As 

ampliações ficavam com os retratados, e o acervo de negativos, com o fotógrafo, para 

caso fosse necessária uma outra revelação. A incorporação desse acervo de negativos 

está alinhada ao Plano Diretor da instituição, que tem como linhas de pesquisa a 

História do Cotidiano e a História da Sociedade. No caso específico do acervo 

fotográfico, o Museu Paulista tem como missão a guarda de imagens de tipos humanos 

e paisagens da cidade de São Paulo. Os retratos, de cunho estritamente privado, quando 

transpostos para o universo das instituições-memória, passam a ser utilizados como 

testemunho de atividades e modos de viver de uma época: “Montadas, emolduradas e 

dotadas de um título, as imagens entram hoje pelo caminho do museu no terreno da 

reconstrução histórica” (KRAUSS, 2002, p. 43). 
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5 A RECEPÇÃO DA IMAGEM: O QUE ELA PODE SIGNIFICAR 

 
Embora num certo sentido a câmara 
efetivamente capte a realidade e faça mais 
do que apenas interpretá-la, a fotografia 
constitui uma interpretação do mundo, da 
mesma maneira que a pintura ou o 
desenho. 

Susan Sontag 
 

A fotografia sempre apresenta pessoas, objetos, lugares e situações, e sua leitura 

se faz de uma forma global. Nossa percepção do conteúdo e da forma presentes numa 

imagem é simultânea e imediata: “escuro é escuro; alto é alto; o significado é 

observável” (DONDIS, 2000, p. 134). Captamos a fotografia da mesma forma que 

vemos uma imagem através de nossos olhos. A identificação do que vemos na imagem 

é realizada de forma unívoca e mais rápida do que uma informação escrita ou verbal 

sobre o mesmo assunto, pois “[...] ver a imagem fotográfica de uma árvore tem muito 

mais em comum com o fato de ver uma árvore do que com o fato de ler ou redigir a 

descrição dessa mesma árvore” (SCHAEFFER, 1996, p. 75). Entendemos melhor o que 

é uma cerejeira, um sorriso, uma cadeira francesa quando vemos uma imagem desses 

“assuntos” do que quando lemos um texto detalhadamente descritivo sobre eles.  

Gastaminza (1999) faz um recorte sobre esse primeiro olhar, identificando seis 

competências que acionamos conjuntamente quando olhamos para uma fotografia. 

“Estas competências têm de ser confrontadas com a emoção, a memória visual, 

experiência e ideologia do leitor, cuja influência é fortemente significativa na leitura 

que se faz do documento”30 (GASTAMINZA, 1999, p. 121, tradução nossa):  

1) competência iconográfica: o documentalista percebe informações visuais 

facilmente identificáveis, dada sua redundância no mundo real, tais como: mulher, 

igreja, rua, cidade. É a competência que se desenvolve ao longo da vida para a 

identificação de atributos das fotografias;  

2) competência narrativa: a partir de suas experiências pessoais, o 

documentalista estabelece uma seqüência narrativa entre os temas registrados na 

imagem para a compreensão do fato apresentado na fotografia. Seria a capacidade de 

entender o momento da tomada da fotografia, qual ação está se passando, como, por 

                                                
30 “Estas competencias hay que confrontarlas con la emotividad, memoria visual, experiencia e ideología 
del lector cuya influencia es fuertemente significativa en la lectura que haga del documento.” 
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exemplo, o início do salto de um cavalo, um avião decolando, atores agradecendo ao 

público no final de peça teatral etc.;  

3) competência estética: o documentalista deve ser capaz de identificar o que a 

imagem quer transmitir através de sua expressão fotográfica (por exemplo, a utilização 

do flou para aparentar uma imagem poética e não um “acidente técnico”31). Ele deverá 

ser capaz de reconhecer estilos e identificar filiações de escolas de fotografia. Esse nível 

de análise requer grande conhecimento sobre técnica fotográfica e história da fotografia 

(v. item 4.1.1). Esse tipo de imagem geralmente deve ser analisado para a identificação 

de possíveis descritores pelos funcionários que trabalham em acervos fotográficos de 

museus de arte;  

4) competência enciclopédica: baseado em sua experiência cultural, o 

documentalista deve ser capaz de identificar personagens presentes nas imagens – 

pessoas públicas, como políticos, atores etc. – ou situações históricas, como eventos 

cívicos ou populares: o carnaval, por exemplo. O desenvolvimento desse tipo de 

competência geralmente demanda pesquisas para a aquisição de um conhecimento mais 

específico sobre o tema abordado na imagem. Por exemplo, o documentalista reconhece 

tratar-se de uma máquina, mas necessita realizar uma pesquisa para saber o nome, o tipo 

e a função da máquina;  

5) competência lingüística: a partir de sua experiência lingüística, o 

documentalista deve ter condições de afirmar se os textos ou legendas que acompanham 

a imagem são coerentes ou não com as informações imagéticas registradas na 

fotografia;  

6) competência modal: o documentalista deve ser capaz de identificar o espaço 

e o tempo em que foi registrada a fotografia, os quais são considerados como 

coordenadas básicas do documento visual. Através da análise de itens na imagem, pode 

datar ou reconhecer o local do registro fotográfico. Por exemplo, nas imagens em que 

aparecem carros, através dos modelos dos veículos ele poderá inferir sobre a data 

aproximada da tomada fotográfica, o que é quase impossível ocorrer numa fotografia de 

paisagem.  

Quase sempre usamos todas essas competências quando olhamos uma 

fotografia. No entanto, às vezes nos deparamos com imagens que não são 

                                                
31 O “flou só funciona como signo estético na condição de que o receptor o reconheça como um efeito 
intencional e não como um acidente técnico” (SCHAEFFER, 1996, p. 88). 
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compreendidas no primeiro instante devido a enquadramentos inusitados efetuados pelo 

fotógrafo ou por estarem fora de nossa realidade visual, como imagens endoscópicas ou 

microscópicas. Conseqüentemente, a informação global oferecida por uma fotografia 

será incompleta se quem a contempla não é capaz de reconhecer os assuntos presentes 

na imagem (GASTAMINZA, 1999). Nesse caso, pode ser utilizada a competência 

enciclopédica para buscar dados externos que ajudem na compreensão da imagem. 

Reforçamos que, mesmo não compreendendo o significado da imagem, essa sempre 

será recebida como uma imagem fotográfica, pois “interpretar corretamente um signo 

fotográfico não é procurar seu significado, é primordialmente reconhecer o objeto ou o 

estado de fato que ele apresenta” (SCHAEFFER, 1996, p. 46), ou seja, o receptor tem 

conhecimento do arché fotográfico.  

Gastaminza (1999) estabelece ainda três formas de relação dos registros 

fotográficos com o mundo, ou seja, a linguagem que o fotógrafo utiliza, através de 

técnicas fotográficas (enquadramentos, poses, efeitos etc.), para mostrar o que passa na 

frente de sua objetiva. Essa linguagem pode ser interpretada de formas diferentes, 

dependendo do contexto de sua recepção, e é categorizada pelo autor, como veremos a 

seguir, em forma simbólica, epistêmica e estética: 

1) forma simbólica: é o caso das imagens dos fotógrafos que realizam registros 

com intenções artísticas, produzindo imagens com temas alegóricos (v. item 4.1.1) ou 

imagens que se tornam representantes de determinados momentos históricos, como, por 

exemplo, a fotografia do estudante chinês à frente de um tanque de guerra, na Praça da 

Paz Celestial (Tiananmen), em 1989 (Figura 21). Essa imagem se tornou símbolo da 

resistência aos regimes autoritários (CARNIER JÚNIOR, 2001, p. 29); 

 
Figura 21 - Tiananmen Square. Autoria: Stuart Franklin, 1989. 
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2) forma epistêmica: a imagem é carregada de informações visuais sobre o 

mundo, cumpre uma função mediadora entre o fotógrafo e o receptor, sendo o fotógrafo 

o responsável pelo registro dessa memória visual que é transmitida para o receptor. Essa 

função mediadora é atribuição, principalmente, da fotografia documental, no 

fotojornalismo e na fotografia científica;  

3) forma estética: a imagem é um convite à contemplação, proporcionando 

sensações específicas (tristeza, alegria, amor etc.). Geralmente é utilizada nas 

fotografias de publicidade ou artísticas. A sensação estética mantém forte dependência 

do repertório cultural do observador, que pode achá-la bonita ou feia, sem 

necessariamente identificar o que a imagem mostra. “Situa-se no plano exclusivo dos 

padrões formais e a sua constituição independe de elementos externos de identificação” 

(CARNIER JÚNIOR, 2001, p. 38); 

Quando olhamos uma imagem, acionando as nossas competências visuais, essas 

três formas se mesclam, pois não existe imagem que tenha uma única relação com o 

mundo. A fotografia da Praça da Paz Celestial tem um enquadramento que nos faz 

sentir tristeza e nos informa sobre o ocorrido. Assim sendo, a partir de suas 

competências, mais ou menos aprimoradas para a recepção das imagens, cada indivíduo 

desenvolve uma relação particular com elas. 

Roland Barthes (1984) distinguiu duas atitudes que podemos ter diante de uma 

fotografia, independentemente de nossas competências: o “studium” e o “punctum”. Em 

função do “studium”, a pessoa se interessa pelo assunto definido e codificado em sua 

própria linguagem: “o studium é da ordem do to like, e não do to love” (BARTHES, 

1984, p. 47). A outra atitude diante de uma fotografia, o “punctum”, geralmente é 

voltada para um detalhe, um objeto parcial que nos salta aos olhos. Essa relação 

estabelecida com uma imagem obviamente influenciará a análise. O que salta aos olhos, 

o que “punge”, é o que inicialmente interessa na imagem, é o que temos facilidade em 

descrever. É difícil fazer uma análise sem levar em consideração nossas emoções e 

interesses sobre algum aspecto da fotografia que nos sensibiliza, seja pelo seu valor 

simbólico ou estético. 
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5.1 Metodologias criadas para análise da imagem 

 
Desde a invenção da fotografia, 150 anos 
atrás, o volume do registro fotográfico 
tornou-se tão grande e diversificado que 
nenhum sistema de avaliação simples para 
este imenso corpo de evidência histórica 
surgiu como aplicação universal.32  

Robert B. McLaughlin 
 

Para o estabelecimento de regras quanto à indexação de fotografias, levando-se 

em consideração as relações que desenvolvemos num primeiro momento diante uma 

imagem (as relações acima citadas), deveremos procurar metodologias que orientem 

nosso olhar sobre o que deverá ser selecionado na imagem para sua indexação. 

A teoria concebida pelo historiador de arte Erwin Panofsky sobre análise 

pictórica foi fundamental para o desenvolvimento de metodologias para a análise da 

imagem, em diversos suportes (KATTNIG, 2002; RASMUSSEN, 1997; SHATFORD, 

1986; SMIT, 1996). Panofsky (1991) norteia o olhar do documentalista sobre os níveis 

de significados nos quais podem ser descritos assuntos registrados numa pintura, a 

saber:  

1) nível pré-iconográfico: o que se vê na imagem pode ser identificado tendo 

como base a experiência prática e o reconhecimento das formas e ações realizadas pelo 

sujeito, apontando exatamente o que a imagem mostra (por exemplo, homem 

levantando um chapéu);  

2) nível iconográfico: pressupõe a familiaridade com temas específicos ou 

conceitos, sendo uma interpretação das ações representadas. A análise iconográfica só é 

possível por meio do conhecimento de convenções socialmente aceitas. Trata-se, em 

última instância, do reconhecimento dos significados míticos, abstratos ou simbólicos 

da imagem. Utilizando o mesmo exemplo, “homem levantando um chapéu” significa 

uma atitude de saudação a outra pessoa. “A iconografia é de auxílio incalculável para o 

estabelecimento de datas, origens e, às vezes, autenticidade e fornece as bases 

necessárias para quaisquer interpretações ulteriores” (PANOFSKY, 1991, p.53). 

                                                
32“Since the introduction of photography 150 years ago, the size of the photographic record has come so 
large end diverse that no single evaluation system for this immense body of historical evidence has 
emerged as universally applicable” (MCLAUGHLIN, 1989, p. 57). 
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3) nível iconológico: a interpretação é intuída pelo observador (fome, frio, 

medo, racismo etc.), carregada de subjetivismo calcado em sua bagagem cultural e 

pontos de vista calcados em análises históricas. No nosso exemplo, o homem que ergue 

o chapéu realizou esse ato numa época determinada, numa sociedade específica, quando 

se usava chapéu, em lugar onde esse hábito era praticado como saudação na passagem 

de alguma pessoa conhecida etc. No que concerne ao nosso trabalho, esse tipo de 

análise deveria ser realizado pelo pesquisador do acervo e não caberia ser de 

responsabilidade do documentalista. 

Shatford (1986), baseada nos trabalhos de Panofsky, concebe os termos DE 

Específico (Specific Of), DE Genérico (Generic Of) e SOBRE (About), colaborando 

para o aprofundamento da leitura da imagem segundo os níveis de objetividade e 

subjetividade e criando novos parâmetros para a classificação dos significados que 

possam existir na imagem com objetivos de recuperação da informação. 

Assim, o nível pré-iconográfico pode ser visto como uma identificação dos 

significados factuais e expressivos de assuntos de forma genérica (DE Genérico), que 

requer uma familiaridade cotidiana com objetos e situações representadas na imagem. 

Esses significados são de ordem objetiva, de fácil identificação e descrição. Nesse caso, 

a distinção entre o DE e o SOBRE se faz entre o significado objetivo e o assunto 

tratado. A assimilação do significado expressivo requer certa habilidade para 

identificação dos assuntos, fundamentada na experiência prática do observador. Nesse 

processo são mobilizadas, preponderantemente, as competências iconográficas, modais 

e narrativas.  

O nível iconográfico seria o de análise dos assuntos tratados na imagem e se 

faria com o “reconhecimento educado”, ou seja, calcado numa cultura específica, que o 

observador adquire através da familiaridade com certos assuntos, a qual se forma por 

meio de leituras ou contato com conhecimentos específicos. A distinção entre o DE e o 

SOBRE nesse nível é mais complexa, pois estamos tratando do significado objetivo, 

mítico, abstrato ou simbólico. “A mesma imagem pode ser iconograficamente DE uma 

pessoa específica e iconograficamente SOBRE uma pessoa mítica, um conceito 

abstrato”33 (SHATFORD, 1986, p. 44, tradução nossa). Nesse caso, podemos também 

recorrer à competência enciclopédica. O assunto fotográfico é identificado de forma 

                                                
33 “[...] the same image may be iconographically Of (a specific person) and iconographical About (a 
mythical person, an abstract concept).” 



 

 

73 

 

genérica, mas não conseguimos nomeá-lo corretamente (vejo uma árvore numa praça de 

uma cidade, mas não sei de qual tipo de árvore se trata ou não sei o nome da praça). 

O nível iconológico seria o de interpretação do assunto da imagem, observado 

o significado extrínseco de conteúdo, o que requer que o observador seja capaz de fazer, 

anteriormente, uma síntese de informação pré-iconográfica e iconográfica e ainda 

reconheça o contexto cultural e social no qual a imagem foi criada. 

Leung, Hibler e Mwara (1992) citam o trabalho realizado por John Sunderland, 

da WITT Picture Library, como um bom exemplo prático do que seria uma análise pré-

iconográfica, iconográfica e iconológica. Sunderland mostrou o quadro Christ in the 

Carpenter’s Shop (Figura 22), de autoria de John Everett Millais, para um historiador de 

arte, uma criança de 12 anos de idade e um leigo.  

 

 
Figura 22 - Christ in the Carpenter’s Shop (Christ in the House of His Parents). Autoria: 
John Everett Millais, 1829-1896. 

 

O historiador fez uma análise iconológica que reconhece o autor e o título da 

obra (J.E. Milais’ Christ in the Carpenter’s Shop), quando e onde foi exposta (Royal 

Academy, em 1850), descreve o simbolismo da imagem (infância do Cristo no 

momento da profecia de sua crucificação, na carpintaria de José) e o estilo da obra 

(pintura pré-rafaelita). O leigo foi capaz de fazer uma análise iconográfica da obra e 

identificou a pintura como religiosa, com a presença da Sagrada Família. A criança de 

12 anos fez uma análise pré-iconográfica, identificando pontualmente todos os itens da 
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pintura (mulher ajoelhada segurando uma criança, a criança tem um buraco na mão, um 

homem segura a mão da criança, madeira cortada no chão, animais na área externa, 

menino com uma tigela, outras pessoas segurando uma porta, um cesto não terminado 

no chão, ferramentas encostadas na parede, pombo num poleiro etc.) e finalizou com 

uma conclusão simples: “acho que a criança deve ser Jesus”34.  

Sara Shatford (1986) relaciona, paralelamente, seu trabalho de classificação de 

assuntos (DE Genérico, De Específico, SOBRE) com as cinco facetas de Ranganathan 

(personalidade, matéria, energia, espaço e tempo), o sistema de classificação 

desenvolvido pela Biblioteca Nacional de Paris e as categorias informacionais para a 

análise de textos: “Quem?” “O que?”, “Onde?” e “Quando?”, gerando a Tabela 3.  

 

Tabela 3 - Classificação facetada de assuntos de pinturas 
Ranganathan Biblioteque 

Nationale 
Categorias DE 

Específico 
DE Genérico SOBRE 

Personalidade 
Matéria 

Antropomórfi-
co 
Zoológico 
Mineral 
Objetos 
manufaturados 

QUEM? 
Animado e 
inanimado; 
objetos 
concretos e 
seres 

pessoas 
nomeadas 
individual-
mente, 
animais, 
coisas... 

gêneros de 
pessoas, 
animais, 
coisas 

Seres míticos 
(genérico/ 
específico) 
Abstrações 
manifestadas 
ou 
simbolizadas 
por objetos ou 
coisas 

Energia Ações, Temas O QUE? o 
que estão 
fazendo os 
objetos e 
seres? (ações, 
eventos, 
emoções) 

Eventos 
nomeados 
individual-
mente 

Ações, 
condições 

Emoções 
Abstrações 
manifestadas 
por ações, 
eventos 

Espaço Lugar ONDE? 
Local, lugar 
geográfico, 
cosmográfico 
e 
arquitetônico 

Local 
geográfico 
nomeado 
individual-
mente 

Tipo de local 
geográfico de 
lugar 
geográfico ou 
arquitetônico 

Lugares 
simbólicos 
(específico/ 
genérico) 
Abstrações 
manifestadas 
por local 

Tempo Tempo QUANDO? 
Tempo; 
linear ou 
cíclico 

Tempo 
linear; datas 
ou períodos 

Tempo 
cíclico; hora 
do dia 
estações 

Emoções ou 
abstrações 
simbolizadas 
ou 
manifestadas 
por tempo 

Fonte: SHATFORD, 1986, p. 49, tradução nossa. 

                                                
34 “I think  the child is meant  to be Jesus” (LEUNG; HIBLER; MWARA, 1992, p. 112). 
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Johanna W. Smit (1996) apresenta um levantamento das metodologias utilizadas 

para a representação de imagens fotográficas e elabora uma tabela (Tabela 4) de 

categorias para análise da imagem, balizando esse trabalho na tabela de Sara Shatford e 

na análise do conteúdo informativo da imagem através dos seguintes questionamentos: 

quem? o que? onde? quando? como?, perguntas eleitas por Ginette Bléry35 (1981 apud 

SMIT, 1996).  

As diferenças entre os termos DE Específico, DE Genérico e SOBRE são 

explicadas por Smit (1996) de forma didática, mas a autora ressalta que “[...] a questão 

da identificação de fotografias acaba tendo importância e conseqüências imensas, 

conferidas pela prática quotidiana dos arquivos fotográficos” (SMIT 1996, p. 31), ou 

seja, a utilização de tabelas para a identificação de conteúdos na imagem deve ser 

acompanhada de uma política de indexação dos acervos. 

Essa grade para identificação do conteúdo da imagem orienta de forma 

satisfatória o documentalista para a indexação. Esclarecemos que, mesmo com essa 

orientação, o documentalista deve incorporar os conhecimentos específicos sobre os 

valores e a cultura pertinente à instituição mantenedora do acervo, a fim de que ele saiba 

o que deve ser “visto” na imagem e qual termo poderá ser utilizado na indexação36, 

seguindo o nível de especificidade e exaustividade citados por Carneiro (1985). 

Partindo-se da proposta de Panofsky para a análise da imagem, concentraremos 

nossa discussão na análise pré-iconográfica e iconográfica, pois a identificação das 

formas na análise pré-iconográfica é requisito para a identificação dos assuntos básicos 

na análise iconográfica. Por exemplo, se não reconhecemos as formas puras de uma 

imagem que não fazem parte de nosso repertório visual, como as realizadas com a 

utilização de lentes especiais ou ângulos inusitados, caso das fotografias artísticas (v. 

item 4.1.1.1), não conseguiremos fazer uma análise pré-iconográfica e, 

conseqüentemente, iconográfica. Portanto, se não conseguimos identificar o conteúdo 

da imagem, minimamente, pela forma, torna-se impraticável identificar os detalhes 

pertinentes ao conteúdo para sua indexação específica. Por exemplo, se não se 

reconhecer que é uma fotografia de uma for, será impossível identificar qual a espécie 

da flor. 

                                                
35 BLÉRY, Ginette. La mémoire photographique. Interphotothèque, Paris, n. 41, p. 9-33, 1981. 
36 “A operação de tradução de textos em linguagem natural (LN) para uma linguagem documentária (LD) 
denomina-se Indexação” (CINTRA, 1994, p. 28). 
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Tabela 4 - Método de indexação de imagens 

Categoria Definição Geral DE Genérico DE Específico SOBRE 
QUEM Animado e 

inanimado, objetos 
e seres concretos 

Esta imagem é de 
quem? De que 
objetos? De que 
seres? 

De quem, 
especificamente, 
se trata? 

Os seres ou 
objetos 
funcionam como 
símbolos de 
outros seres ou 
objetos? 
Representam a 
manifestação de 
uma abstração 

 Exemplo Ponte Ponde das 
Bandeiras 

Urbanização 

 Exemplo   Arquitetura dos 
anos 40 

ONDE Onde está a 
imagem no 
espaço? 

Tipos e lugares 
geográficos, 
arquitetônicos ou 
cosmográficos 

O lugar simboliza 
um espaço 
diferente ou 
mítico? O lugar 
representa a 
manifestação de 
um pensamento 
abstrato? 

Tempo cíclico, 
tempo do dia, 
estações 

 Exemplo Selva Amazonas Paraíso (supõe 
um contexto que 
permita uma 
interpretação) 

 Exemplo Perfil da cidade Paris Monte Olimpo 
(como o 
exemplo 
anterior) 

QUANDO Tempo linear ou 
cíclico, datas e 
períodos 
específicos, 
tempos recorrentes 

Tempo cíclico Tempo linear Raramente 
utilizado, 
representa o 
tempo, a 
manifestação de 
uma idéia 
abstrata ou 
símbolo? 

 Exemplo Primavera 1996 Esperança, 
fertilidade, 
juventude 

O QUE O que os objetos e 
seres estão 
fazendo? Ações, 
eventos, emoções 

Ações, eventos Eventos 
nomeados 
individualmente 

Que idéias 
abstratas (ou 
emoções) estas 
ações podem 
simbolizar? 

 Exemplo Morte Pietá  Dor (emoção) 
 Exemplo Jogo de futebol Copa do Mundo 

1995 
Esporte 

Fonte: SMIT, 1996, p. 33. 
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Enfim, termos genéricos, eleitos na análise pré-iconográfica, devem ser 

utilizados para indexação da imagem, pois são básicos e de simples utilização. No 

entanto, pressupõem um reconhecimento mínimo, por parte do documentalista, das 

formas puras e do assunto da imagem. Leung, Hibler e Mwara (1992) reforçam que não 

se deve fazer a indexação apenas pelo nível iconográfico, pois usuários que não têm o 

conhecimento específico requerido para o reconhecimento dos assuntos identificados no 

nível iconográfico não conseguirão encontrar a imagem assim indexada.  

A análise pré-iconográfica e iconográfica – ponto-chave deste trabalho – deve 

ser realizada a partir da contextualização da imagem dentro de um universo formado por 

conhecimentos genéricos (conhecimento lateral do documentalista), acrescida dos 

conhecimentos específicos adquiridos pelo documentalista através da compreensão da 

cultura e do perfil da instituição-memória, bem como do perfil do usuário, itens 

primordiais que devem ser contemplados por uma política de indexação (CARNEIRO, 

1985).  

Enfim, para que o documentalista consiga fazer uma seleção o mais correta 

possível do conteúdo da imagem, necessita ter conhecimentos sobre técnicas 

fotográficas, perfil da instituição, tipo de vocabulário utilizado pelos usuários e história 

da fotografia, pois o que foi registrado não está mais lá. “A presença da imagem 

representa ausência do objeto fotografado, mas implica na presença desse objeto em 

algum tempo e em um determinado lugar” (BOTELHO JÚNIOR, 1981, p. 108). 

 

 

5.2 A análise do conteúdo da imagem para seleção de indexadores: dificuldades e 
controvérsias 
 

A motivação para tal atividade 
interpretativa é essencialmente contextual 
e deve ser situada em relação às diferentes 
dinâmicas receptivas (...) a ‘objetividade’ 
da fotografia está ligada à tese de 
existência, sua ‘subjetividade’ à 
interpretação.  

Jean-Marie Schaeffer 

 

Uma imagem pode ser analisada de diversas formas, devido a sua natureza 

polissêmica e por ser um signo de representação. Gastaminza (1999) afirma que, no 

caso específico da fotografia, esta deve ser vista na relação entre os diferentes processos 
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semióticos que se dão entre o representamen (correspondentes ao texto e à foto de um 

objeto específico) e o ponto de vista do fotógrafo, do documentalista e do usuário, pois 

“[...] uma fotografia tem um tema, um argumento, um significado, representa algo e 

trata de algo. Uma coisa é o que aparece na imagem, o que se vê de forma concreta e 

objetiva, e outra coisa é o que a imagem sugere, aquilo de que ela trata, de maneira 

abstrata e subjetiva”37 (GASTAMINZA, 1999, p. 122, tradução nossa). Outro fator 

importante é o local onde a imagem está guardada e a identificação do seu conteúdo, 

que se dá no momento da análise. Há uma distinção entre a análise realizada pelo 

documentalista, dentro de um contexto institucional específico (museu, arquivo, 

biblioteca), num momento histórico distinto daquele do registro fotográfico, e a análise 

feita pelo usuário, que tem em mente um uso específico da imagem, independentemente 

do contexto da instituição mantenedora. 

Temos em Shatford (1986) um bom exemplo das implicações que podem 

decorrer da análise de um simples quadro onde se vê uma tulipa num vaso holandês do 

século XVII. Fazendo um paralelo com o exemplo dado por Leung, Hibler e Mwara (v. 

item 5.1), como seria a identificação dos itens que compõem esse quadro, se fosse 

realizada por um pintor, um historiador de arte, um historiador social, um botânico, um 

ceramista? Podemos inferir que o botânico, provavelmente, saberia dizer o nome 

específico da tulipa; o ceramista, a técnica empregada ou o modelo do vaso; o 

historiador reconheceria as técnicas de pintura e estilo do pintor, e assim por diante. 

Cada um saberia ver o que permite seu conhecimento lateral ou seu interesse pessoal de 

utilização. 

Gastaminza (1999) e Schaeffer (1996) realizaram uma análise da relação que 

pode ser estabelecida entre o representamen (no caso específico, a imagem) e o 

interpretante (no caso específico, o documentalista). Salientamos que o documentalista é 

o responsável pela identificação dos assuntos pertinentes à imagem segundo o perfil da 

instituição-memória. De acordo com Gastaminza (1999), no que tange à possibilidade 

de análise da imagem pelo documentalista, são diagnosticados os seguintes casos: 

 

1) o referente não é identificável pelo documentalista. O conhecimento lateral 

do documentalista não é suficiente para reconhecer o conteúdo da imagem. Podem ser 
                                                
37 “[...] una fotografía tiene un tema, un argumento, un significado, representa algo y trata sobre algo. 
Una cosa es lo que aparece en la imagen, lo que se ve, concreto y objetivo, y otra lo que a la imagen 
sugire, aquello sobre lo que la imagen trata, abstracto y subjetivo.” 
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fotografias tomadas com enquadramentos diferenciados ou feitas com utilização de 

lentes e câmeras especiais (vistas aéreas, macrofotografias e microfotografias) cuja 

imagem resultante não faz parte de nosso universo visual comum, “[...] não sabemos 

reagir a uma fotografia (se a imagem é visualmente ambígua: quer dizer, vista de perto 

ou longe demais), até que saibamos que pedaço do mundo ela representa” (SONTAG, 

1983, p. 90). Nas Figuras 23 e 24, se não houvesse a legenda, as fotografias seriam 

impossíveis de identificar ou abririam espaço para identificações equivocadas; 

 

  
Figura 23 - Solar Photo-Micrograph, 
Transverse Section Stem. Autoria: Fox 
Talbot38, 1839. 

Figura 24 - Artichoke Halved. Autoria: 
Edward Weston, 1930. 

 

2) as fotografias têm um referente identificável acompanhado de texto 

complementar que identifica pessoas, lugares, datas etc. Essa situação é a ideal quando 

trabalhamos com as fotografias. Esse modelo é geralmente encontrado em arquivos 

institucionais. A imagem representada na Figura 25 pouco pode dizer: as torres 

poderiam ser de um castelo ou de uma igreja; a datação e a localização seriam 

impossíveis de identificar pelo que a fotografia mostra. A identificação do conteúdo, 

nesse caso, seria basicamente pré-iconográfica, por exemplo, com a utilização dos 

descritores “torre”, “edificação”, “muralha”, dentre outros. A inclusão da legenda, por 

parte do fotógrafo, foi fundamental para uma identificação mais precisa;  

 

                                                
38 “Fox Talbot imediatamente captou as possibilidades da câmara de isolar formas que normalmente 
escapam ao olho nu e que a pintura jamais registrara” (SONTAG, 1983, p. 92). 
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Figura 25 - East Gable of the 

cathedral and St. Rule’s Tower. 
Autoria: David Octavius Hill e 
Robert Adamson, St. Andrews, 

1846. 
 

3) fotografias cujo referente é identificável, mas o texto não é esclarecedor, 

porque repetitivo ou reiterativo, não acrescentando maiores informações ao que pode ser 

visto. Aqui reforçamos a diferença entre uma análise pré-iconográfica e uma análise 

iconográfica. Na Figura 26, trata-se de uma igreja, e a legenda nada acrescenta, 

diferentemente da Figura 25, na qual a legenda foi fundamental para saber o tipo de 

edificação registrado na imagem39. 

 
Figura 26 - Church.  

Autoria: Paul Strand, 1944.  

                                                
39 Fazendo um paralelo com a análise proposta por Panofsky, a análise torna-se praticamente pré-
iconográfica. Nos casos em que o documentalista, pelo seu conhecimento lateral, chega a acrescentar 
informações sobre a fotografia analisada, podemos dizer que foi possível realizar uma análise 
iconográfica.  
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Entre a tomada fotográfica e sua recepção, Schaeffer (1996) elegeu quatro 

situações básicas: 

1) o receptor participou do registro fotográfico, como objeto fotografado ou 

como fotógrafo, ou, ainda, estava presente no momento do registro, embora fora da 

imagem. O exemplo mais usual é o das fotografias por nós registradas. A identificação 

da informação imagética é rápida, devido à proximidade com o fato registrado. 

Identificamos mais rapidamente uma paisagem sem maiores detalhes quando fomos o 

fotógrafo responsável pela tomada fotográfica; 

2) o objeto fotografado pertence ao universo pessoal do receptor, caso das 

fotografias de rememoração ou recordação, de alguma forma presentes na memória do 

receptor, guardadas em álbuns de família, por exemplo. Re-conhecemos as pessoas e 

lugares retratados, pela proximidade com nossa vida pessoal, mesmo não fazendo parte 

da tomada fotográfica; 

3) as fotografias são de “um outro lugar” e o receptor reconhece o lugar. É o que 

acontece com as fotografias que circulam nas esferas públicas. Reconhecemos as 

fotografias, por estarem veiculadas em nossa cultura geral. Por exemplo, identificamos 

que a fotografia é de Paris, pois vemos a Torre Eiffel, mesmo nunca tendo viajado para 

a França;  

4) o que está registrado na imagem é completamente desconhecido do receptor. 

Este item relaciona-se diretamente com o primeiro modelo proposto por Gastaminza 

(1999), em que o receptor não é capaz de identificar o conteúdo da imagem. Essas 

imagens são, geralmente, de cunho artístico e se encontram em museus, dentro de 

coleções de fotógrafos renomados na área artística, principalmente os surrealistas ou 

conceituais, tais como Edward Weston, Lasló Moholy-Nagy, Man Ray, entre outros, ou 

acervos científicos, como os de zootecnia ou medicina, que utilizam imagens 

microscópicas ou endoscópicas. 

As relações acima citadas, existentes entre representamen e interpretante, 

demonstram que “a recepção das imagens depende essencialmente de nosso 

conhecimento do mundo, sempre individual, diferente de uma pessoa para outra, e não 

possuidor de traços de codificação” (SCHAEFFER, 1996, p. 98). Quanto maior a nossa 

proximidade e familiaridade com o fato registrado, maior a possibilidade de reconhecer 

o assunto fotografado. Mas, independentemente da situação em que o documentalista se 
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encontra em relação à imagem guardada na instituição-memória, ele deverá ser capaz de 

analisá-la para a seleção de indexadores a fim de recuperar a informação. Nesse aspecto, 

Gastaminza (1999) afirma que o documentalista tem as seguintes possibilidades de 

leitura da imagem: 

1) entender na fotografia o que o fotógrafo queria expressar. Isso requer um grau 

de conhecimento histórico e análise do contexto de produção da imagem e, por ser uma 

análise freqüentemente subjetiva, os erros de interpretação são imensos.  

2) fazer a análise da imagem sem levar em consideração as intenções do autor. 

Tal possibilidade de análise é situação rotineira para os documentalistas. Este tipo pode 

ser subdividido em:  

2a) buscar na fotografia o que ela diz em relação a sua coerência contextual e 

à situação dos sistemas de significação a que ela remete; 

2b) buscar na fotografia o que o documentalista encontra como referência a 

seus próprios sistemas de significação e/ou seus desejos, necessidades e arbítrios.  

É no universo da fotografia “pública”, ou seja, aquela imagem que está 

disponível num âmbito público, que o documentalista deverá trabalhar. A indexação 

desse tipo de acervo deve ser realizada como um reconhecimento dos assuntos 

registrados na fotografia, através de mecanismos complexos. O documentalista se 

utilizará de suas competências de análise de imagem, descritas no início desse capítulo, 

em consonância com o emprego de sua memória visual para o reconhecimento do 

conteúdo da imagem a partir de sua familiaridade ou proximidade com o assunto 

fotografado. O fato diferenciador nesse processo, para que a análise seja mais eficaz 

para a instituição-memória, é o respaldo a ser dado por esta sobre o que deverá ser 

identificado e selecionado para indexação, através do estabelecimento de metodologias 

e ferramentas para a análise documentária, tema abordado no capítulo 6 deste trabalho.  

 

 

5.2.1  A informação sobre a imagem 

 

Mas mesmo um título absolutamente exato é 
apenas uma interpretação, necessariamente 
limitada, da fotografia à qual está apenso.  

Susan Sontag 
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O conteúdo da imagem é mais facilmente identificável quando a fotografia vem 

acompanhada de um texto, pois “uma fotografia só se torna um testemunho se estiver 

inserida em uma estratégia comunicacional precisa [...] quando a mensagem verbal 

desaparece, a imagem torna-se ‘muda’” (SCHAEFFER, 1996, p. 130).  

Do ponto de vista pragmático, identificar um item fotográfico como uma árvore, 

por exemplo, de uma maneira ou de outra é saber a priori que se trata de uma árvore, o 

que significa usar o conhecimento lateral visual para reconhecê-la (análise pré-

iconográfica/DE Genérico). Mas, se precisamos saber exatamente o tipo de árvore 

(análise iconográfica/DE Específico), necessitamos de um texto explicativo ou de 

conhecimentos específicos sobre aquele assunto, adquiridos a partir de leituras e do 

relacionamento com pessoas que possam nos ajudar no reconhecimento do assunto 

específico (PANOFSKY, 1991). 

Usualmente, a legenda original é a melhor fonte de informação sobre o conteúdo 

da imagem, até porque informa detalhes que nunca serão identificados sem ela (por 

exemplo, nome das personagens, data, local). Mas, por si só, a legenda não informa tudo 

o que se vê na fotografia; aliás, ela mais informa o que não se vê, ou seja, os dados 

extrínsecos à imagem, que a contextualizam. 

Para uma melhor compreensão sobre a importância de um texto a fim de 

identificar o conteúdo da imagem, analisaremos o primeiro, o segundo e o terceiro casos 

descritos por Gastaminza (1999) (v. item 5.2), referentes à relação entre o 

representamen e o interpretante, em que a existência de um texto que acompanha a 

imagem é um fator primordial para a identificação dos elementos imagéticos presentes 

na fotografia.  

No caso de uma legenda com dados complementares, como foi exemplificado na 

Figura 26, a seleção de descritores se faz freqüentemente a partir dessas informações. 

No caso de legenda redundante (ou seja, o que está descrito no texto que acompanha a 

fotografia em nada contribui para inserir maiores dados, como na Figura 27), faz-se 

necessária uma pesquisa externa, a partir de consulta à documentação dos arquivos da 

instituição, entrevista com os doadores da imagem (fotógrafos ou proprietários originais 

das fotografias) e pesquisas em fontes bibliográficas para completar os dados e 

possibilitar uma busca mais ampla a partir das informações ampliadas sobre os dados 

imagéticos.  
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Quando temos uma imagem vinculada a um texto, que pode ser desde uma 

legenda em uma publicação até uma inscrição atrás da fotografia original (fato muito 

corriqueiro nos acervos das instituições-memória), torna-se possível a identificação dos 

assuntos e elementos registrados na imagem.  

Por outro lado, a legenda pode trazer complicações, pois nem sempre ela 

informa o conteúdo imagético, como é o caso da legenda de uma fotografia veiculada 

em um jornal sensacionalista. Miriam Manini (1996) expõe um caso exemplar de várias 

legendas para uma mesma fotografia, relacionado ao tipo de mídia onde a imagem foi 

veiculada. No acervo do Arquivo Edgard Leuenroth (AEL), localizado na Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp), há a fotografia de uma mulher, de costas, 

discursando em praça pública. Ao todo foram levantadas 11 legendas, com informações 

distintas e discrepantes. Existem datas contraditórias, juízos de valor, entre outros 

problemas. A legenda utilizada pelo AEL é “greve geral de 1917, São Paulo”, mas essa 

mesma fotografia foi vinculada a vários tipos de publicações, com legendas diferentes: 

“meeting do Brás (SP), durante a greve geral de 1917”, veiculada na enciclopédia Nosso 

Século, da Editora Abril Cultural; “Laura Brandão, militante anarco-sindicalista, 

discursando no comício de 1º de maio de 1919, na Praça da Sé”, constante nos acervos 

do Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de São Paulo; “ao 

lado, uma dessas corajosas militantes discursa em 1915 na Praça da Sé, em S. Paulo, 

durante um agitado comício de 1º de maio”, legenda utilizada no Conselho Nacional dos 

Direitos da Mulher (CNDM), na publicação Mulher Trabalhadora. Enfim, saberíamos 

dizer qual é a legenda ou a data correta? 

A habilidade de reconhecer uma discrepância entre um texto e uma imagem 

advém da competência que o documentalista possui quando realiza a análise 

iconológica, principalmente a competência lingüística, como foi mencionado no início 

deste capítulo, pois “[...] palavras falam mais alto que fotografias. Um título realmente 

tende a desconsiderar o testemunho de nossos olhos; mas título algum poderá 

definitivamente limitar ou garantir o significado de uma fotografia” (SONTAG, 1983, p. 

104-5).  

Outro bom exemplo, citado por Smit (1989), é uma fotografia de autoria de 

Robert Doisneau (Figura 27) sobre a qual foram criadas várias legendas. É feita a 

descrição da imagem a partir da interpretação com juízos de valor, utilizando-se os 
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termos “prostituição”, “alcoolismo”, “infração à regulamentação” etc., quando na 

verdade se tratava de um professor e de uma aluna posando para o fotógrafo.  

 

 
Figura 27 - At the Café, Chez Fraysse. Rue 
de Sein. Autoria: Robert Doisneau. Paris, 
1958. 

 

Para entender melhor essas legendas diversificadas, concordamos que “ver algo 

em forma de fotografia é deparar-se com um objeto potencialmente fascinante. [...] .A 

fotografia, na verdade incapaz de explicar o que quer que seja, é um convite inexaurível 

à dedução, à especulação e à fantasia” (SONTAG, 1983, p. 22). Por esse motivo, 

reafirmamos a importância da interpretação dos significados e a identificação40 do 

conteúdo manifesto das imagens, orientada segundo uma política de indexação alinhada 

ao perfil da instituição-memória, de forma que sejam adotadas LDs que possibilitem 

uma indexação condizente com o perfil do acervo, disponibilizando, assim, as imagens 

segundo parâmetros claros e precisos de acesso. 

 

                                                
40 “A parcela do conteúdo de uma imagem pertence ao domínio dos fatos, ao domínio da história, cuja 
percepção depende de uma interpretação e não simplesmente de uma ação de identificação” (CARNIER 
JÚNIOR, 2001, p. 36). 
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6 TRATAMENTO DOCUMENTAL DE ACERVO FOTOGRÁFICO NAS 
INSTITUIÇÕES-MEMÓRIA 

 

 

As instituições-memória, assim denominadas por Simsom41 (1999 apud 

GONÇALVES, 2000), têm como papel principal a guarda do patrimônio documental da 

humanidade, prioritariamente museus, arquivos, bibliotecas e centros de memória. 

Algumas delas realizaram trabalho de destaque para a difusão de coleções de 

fotografias, apesar das dificuldades técnicas para a guarda e divulgação desses acervos 

como fonte de informação. Sua importância é enfatizada por Dodebei (2002): 

 

Do ponto de vista das instituições de memória, a disseminação é não 
só o estágio final do ciclo de vida do documento, como a tarefa social 
de garantir o direito à informação. Sem a disseminação o ciclo total 
se rompe, impedindo as novas construções e a geração de novos 
conhecimentos. (DODEBEI, 2002, p. 37) 
 

As áreas do conhecimento responsáveis pelo estudo de acervos fotográficos, 

guardados nas instituições-memória são a biblioteconomia, a museologia e a 

documentação, denominadas por Smit (1999) as “3 Marias”: “a institucionalização da 

informação que leva a cabo as 3 Marias encontra sua justificativa cultural, social e 

econômica na medida em que esta informação está disponível para a sociedade ou a 

comunidade que financia a manutenção e o armazenamento” (SMIT, 1999, p.7). Por 

essa razão, este trabalho tem como foco a análise de acervos guardados nesse tipo de 

instituição, preocupados com a disseminação dos acervos fotográficos como fonte de 

informação, independentemente do estatuto comunicacional original das imagens (v. 

item 4.1), desde que essas se encontrem nas instituições-memória.  

No caso específico das bibliotecas, podemos dizer que, tradicionalmente, são 

reconhecidas como instituições que guardam livros e periódicos, ou seja, o registro 

textual é a fonte principal de informação. As disciplinas de catalogação e classificação 

são as ferramentas principais utilizadas pelos bibliotecários para organização do acesso 

a esse tipo documental, sendo eleitos como os principais campos de informação: editor, 

autor da obra, assuntos, data e local da publicação. Atualmente, as bibliotecas também 

são responsáveis pela guarda e disponibilização de coleções fotográficas, exigindo que 

                                                
41 SIMSOM, Olga Rodrigues de Moraes von. Comentários ao Exame de Qualificação de Cássia Denise 
Gonçalves, realizado em agosto de 1999. 
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os bibliotecários repensem suas metodologias de organização e divulgação de 

informação para esse “novo” acervo.  

Um exemplo de acervo de grande valor histórico guardado em biblioteca é a 

produção fotográfica de Félix Nadar, que constitui uma das principais coleções do 

Departamento de Estampas da Biblioteca Nacional de Paris. A coleção de Nadar é 

formada por imagens de Paris, retratos de cidadãos comuns e de personalidades 

importantes, tais como a atriz Sarah Bernhardt, a escritora Georges Sand, o poeta 

Charles Baudelaire, o pintor e desenhista Paul Gustave Doré, o jornalista e caricaturista 

Charles Philipon, o escritor Victor Hugo, o filósofo Mikhail Bakunin, dentre outros. 

Graças à guarda e ao tratamento adequado dado a esse acervo, temos acesso aos 

registros fotográficos originais de Nadar que auxiliam na pesquisa da história da 

fotografia, tanto no aspecto das técnicas fotográficas empregadas no final do século 

XIX como na análise da expressão e do conteúdo fotográfico daquele período 

(SOUGEZ, 2001). 

Outro exemplo é a Fundação Biblioteca Nacional (FBN), instalada na cidade do 

Rio de Janeiro, responsável pela guarda dos acervos da Coleção Thereza Christina 

Maria, coleção Dom Pedro II, álbuns fotográficos de Guilherme Gaensly (1843-1928), 

Marc Ferrez (1843-1923), da primeira fotomontagem do Brasil, “Os Trinta Valérios”, 

de autoria de Valério Vieira (1862-1941), dentre outros. Interessada na divulgação das 

ferramentas utilizadas para a indexação de seu valioso acervo iconográfico, a equipe da 

Profoto da FBN lançou em 1996 seu Manual para Indexação de Documentos 

Fotográficos, baseado no LC Thesaurus for Graphic Materials: Topical Terms for 

Objects Access. Essa publicação, na época de seu lançamento, foi amplamente 

divulgada em congressos, tornando-se uma referência para a seleção de termos para 

indexação, naquele período.  

No Trabalho Conclusão de Curso (TCC) realizado por Maria do Socorro 

Bernardes (2001), foi diagnosticado, contudo, que a aplicação, mesmo parcial, do 

Manual para Indexação de Documentos Fotográficos foi pouco profícua em outras 

instituições, exatamente por refletir um universo particular, apesar de ser um trabalho 

pioneiro e importante na área de indexação de imagens no Brasil. “Inferimos de todo 

esse processo, que o sistema de indexação aplicado às imagens da Biblioteca Nacional é 

confuso e pouco prático [...]” (BERNARDES, 2001, p. 25). 
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Das “3 Marias”, o museu tem como missão, primordialmente, a guarda e a 

manutenção do patrimônio cultural. “O primeiro laboratório de fotografia científica foi 

criado no Staatlischmuseum de Berlim, em 1822” (SOUGEZ, 2001, p. 203), e nesse 

contexto, inicialmente, as fotografias foram utilizadas como um procedimento de 

registro das obras de arte para a análise dos processos de degradação. Até os dias atuais, 

macrofotografias42 são utilizadas como suporte de análise de processos de degradação 

de obras de arte, para a elaboração de procedimentos de conservação e restauro. Assim, 

é possível desde observar deteriorações invisíveis a olho nu até atribuir autoria a uma 

peça por meio da avaliação dos pormenores das técnicas de execução. Destacamos que 

essas imagens fazem parte de arquivos administrativos de museus e são importantes 

fontes de informação técnica sobre o acervo museológico, composto por obras de arte. 

Por outro lado, coleções fotográficas, compradas de fotógrafos de renome, começaram a 

fazer parte de acervos para comporem as exposições. Por exemplo, parte das fotografias 

tiradas por Eugene Atget (1857-1927) está sob a guarda do Musée Carnavalet. Atget 

produziu 10 mil fotografias, e o trabalho resultante foi a coleção que mostra um 

determinado aspecto estético da cidade de Paris e seus habitantes (KRAUSS, 2002). 

Nesses exemplos fica claro que há dois tipos distintos de imagens que podem fazer parte 

de acervos de museus: imagens de cunho científico, denominadas por Schaeffer (1996), 

na estratégia comunicacional, como de traço/protocolo de experiência, guardados em 

seus arquivos; e imagens de descrição/testemunho, no caso das imagens de Atget, 

guardadas na reserva técnica do museu.  

 Destacamos, no Brasil, o Museu Paulista da Universidade de São Paulo, por 

guardar em seus acervos coleções de grandes fotógrafos, que passaram a ser 

reconhecidos pelo público graças ao trabalho de pesquisa e divulgação realizado pela 

equipe formada por documentalistas, historiadores e museólogos. Dentre os acervos, 

sobressai a coleção do fotógrafo e arquiteto Militão Augusto de Azevedo (1837-1905), 

que, até a organização e divulgação de seu Álbum Comparativo da Cidade de São 

Paulo43, não era conhecido e, portanto, seu material fotográfico não era referência para 

pesquisas dos aspectos urbanos da cidade. 

                                                
42 “Técnica de obtenção de fotografias em que o assunto é reproduzido numa escala superior à natural” 
(EHRLICH, 1986, p. 163). 
43 O álbum apresenta imagens de 30 pontos da cidade, fotografados, os mesmos pontos, em 1862 e em 
1867.  
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No que se refere aos arquivos, devemos ressaltar que existem, 

predominantemente, dois tipos: os denominados arquivos institucionais (públicos ou 

privados) e os arquivos pessoais44. No caso das instituições-memória, abordaremos 

basicamente os arquivos institucionais, cuja preocupação principal é o resgate do valor 

documental-histórico da imagem, carregada de informações culturais e sociais de 

determinada época.  

Os acervos fotográficos acumulados em arquivos públicos e instituições privadas 

foram produzidos para o cumprimento de uma função no encaminhamento das rotinas 

administrativas. Portanto, no caso específico dos arquivos, existe certa facilidade para a 

identificação das origens da produção documental fotográfica, comparativamente às 

bibliotecas e museus, pois o acúmulo das fotografias em arquivos é idealmente 

documentado para constituir prova de alguma atividade executada na instituição. O 

documento imagético foi produzido e guardado no arquivo por haver interesse de 

registro de alguma informação relevante para a instituição. Por esse motivo, quase 

sempre as imagens vêm acompanhadas de texto explicativo, pois se trata de documento 

gerado dentro de uma função administrativa e com fins comprobatórios.  

A função do documentalista na análise das imagens é historiar essas fotografias 

dentro do contexto de produção45 documental para possibilitar ao usuário uma fonte de 

pesquisa contextualizada, ou seja, “[...] uma vez que o documento é contextualizado 

como um documento arquivístico, os elementos formais da imagem passam a ser 

entendidos como desdobramentos dos objetivos que nortearam sua produção” (LOPES, 

2000, p. 60). 

 

 

 

 

 

 

                                                
44 No caso dos arquivos pessoais, o acúmulo de imagens é realizado por diversos motivos, passíveis de 
serem compreendidos ou não, sendo prioritariamente constituídos por fotografias amadoras, cartões-
postais e álbuns de família.  
45 “O contexto de produção liga-se a condições institucionais sob as quais o documento foi produzido; 
para tanto, é preciso indicar: quem o criou, onde e quando isso se deu, por que foi produzido (em resposta 
a quais demandas) e, por fim, como ocorreu esse processo (quais foram as etapas e trâmites necessários)” 
(LOPES, 2000, p. 82). 
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6.1 Importância do estabelecimento de política de indexação para utilização de 
linguagem documentária (LD) 
 

 

Há oito anos, uma aluna de biblioteconomia, em seu TCC referente à indexação 

de imagens, redigiu o seguinte comentário: “[...] se foi possível criar políticas de 

indexação para documentos textuais [....] também será possível fazê-las para imagens. É 

uma questão de tempo” (BERNARDES, 2001, p. 4). Sabemos que essa observação, 

aparentemente simples, foi uma constatação da necessidade de se criarem regras e 

metodologias mais específicas para o tratamento das imagens, para que possa haver uma 

melhora substancial no atendimento aos usuários. O trabalho de indexação, realizado de 

forma isolada de todo o processo de tratamento da documentação para recuperação da 

informação, não é profícuo. Uma visão mais sistêmica do processo se faz necessária, e a 

política de indexação vai ao encontro dessa necessidade.  

Conforme foi discutido nos capítulos anteriores, a análise iconográfica é 

complexa. No entanto, foram criadas algumas regras para análise de conteúdo da 

imagem, a fim de que ela seja realizada com método. O problema central é que a criação 

de LDs e a indexação devem fazer parte de um processo mais amplo, no qual se inclua o 

estabelecimento de uma política de indexação, levando-se em conta recursos, finalidade 

da instituição e perfil do usuário, tornando o trabalho de indexação mais sistêmico.  

Primordialmente, a instituição-memória tem de ter um objetivo específico que 

justifique sua existência, e este deve estar claro para o documentalista. A partir do 

entendimento dos objetivos propostos pela instituição e do mapeamento de seu público-

alvo, temos um contexto que favorece o estabelecimento de uma política de indexação. 

Só então poderemos pensar na criação de ferramentas para o acesso à documentação, de 

forma que a indexação da imagem esteja orientada para um fim específico, pois “a 

análise por si só não justifica e tampouco tem interesse. Deve servir para um projeto 

[...]” (JOLY, 1998, p. 49).  

Carneiro (1985) afirma que a política de indexação seria como um guia para a 

tomada de decisões referentes à aplicação de sistemas de recuperação de informação, 

sendo seu principal objetivo garantir a forma mais eficiente e econômica para fornecer 

qualquer documento ao usuário por meio da busca por descritores. Segundo a autora, 

para o estabelecimento eficaz de uma política de indexação devem ser levados em 

consideração os seguintes fatores: 



 

 

91 

 

1) características e objetivos da organização: a partir do conhecimento dos 

objetivos e atividades da instituição é possível determinar o tipo de serviço de 

atendimento ao usuário que deverá ser implantado; 

2) identificação dos usuários: o objetivo principal da instituição mantenedora dos 

acervos, de modo geral, é atender a pesquisa. Portanto, é necessário realizar um 

mapeamento do perfil do usuário para compreender quais são suas necessidades 

informacionais;  

3) recursos humanos, materiais e financeiros: a quantidade de funcionários e a 

formação profissional das pessoas envolvidas no trabalho de implantação de um sistema 

de recuperação da informação, acrescidas dos recursos financeiros gerados para o 

desenvolvimento de sistemas de busca, são fatores essenciais e limitantes na elaboração 

de uma política de indexação.  

Após a análise e a definição dos elementos acima descritos, os itens que devem 

ser levados em conta na elaboração de uma política de indexação são os seguintes: 

a) cobertura de assuntos: a partir da identificação do perfil dos usuários, 

podemos conhecer os assuntos mais consultados nas pesquisas realizadas no acervo. 

Assim sendo, será possível averiguar quais termos poderão ser selecionados para serem 

utilizados nas buscas das informações solicitadas; 

b) processo de indexação: ao se referir à metodologia para a seleção de termos 

para indexação, Carneiro (1985), destaca os seguintes procedimentos: 

b1) levantamento dos níveis de exaustividade e especificidade: 

procedimento necessário para o atendimento de consultas ao acervo, pois “uma 

organização industrial demandará um sistema de indexação com um nível de 

especificidade maior do que uma organização que atende a uma clientela cujo interesse 

seja mais geral como, por exemplo, uma biblioteca pública” (CARNEIRO, 1985, p. 

223). A exaustividade pode ser definida como a amplitude do processo de indexação. A 

conseqüência desse tipo de indexação é uma pesquisa com alta revocação. O nível de 

especificidade seria “a extensão em que o sistema nos permite ser precisos ao 

especificarmos o assunto de um documento que estejamos processando”, afirma 

Fosket46 (1972, apud CARNEIRO, 1985, p. 232). Nesse caso o resultado da pesquisa é 

mais preciso. No que concerne aos acervos fotográficos, o limite entre a especificidade 

e a exaustividade é tênue. Smit (1999) discute a dificuldade de decidir até onde devem 

                                                
46 FOSKETT, Antony Charles. A abordagem temática da informação. São Paulo: Polígono, 1972. 
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ser identificados assuntos relevantes contidos na imagem para indexação, ou seja, 

quando parar a identificação.  

 

O equilíbrio a ser encontrado entre a análise (e conseqüentemente 
indexação) dos detalhes de uma imagem que são importantes, e o 
descarte dos detalhes “insignificantes”, para ser preciso sem ser 
específico demais: este é o dilema cotidiano do documentalista de 
imagens. (SMIT, 1999, p. 107) 
 

No caso específico da metodologia de análise documentária da imagem, a 

questão da exaustividade e especificidade é extremamente relevante, pois é nesse item 

que estabelecemos se as imagens devem ser analisadas apenas em sua generalidade (DE 

Genérico) ou também em sua especificidade (DE Específico), enfim, o que deverá ser 

identificado na fotografia. Utilizando o quadro do método de indexação de imagem (v. 

item 5.1), fica claro o uso do DE Genérico e/ou DE Específico, ou seja, deverá ser 

identificado necessariamente: árvore e/ou cerejeira, papel e/ou papel kraft etc.  

Lembramos que o DE Genérico deverá ser sempre utilizado por tratar do assunto 

pré-iconográfico, podendo atender uma pesquisa em que o usuário deseja ter um 

resultado mais abrangente. Devemos dar ao usuário a possibilidade de conhecer o 

acervo de maneira mais global, para que, ao final, consiga fazer uma pesquisa mais 

específica. O usuário poderá procurar, especificamente, a fotografia de uma cerejeira, 

mas terá também a possibilidade de ver todas as árvores, caso opte por uma visão mais 

abrangente do acervo e, quem sabe, até escolher outra espécie de árvore a fim de obter a 

imagem mais interessante para sua pesquisa;  

b2) estabelecimento da capacidade de revocação e precisão do sistema 

de recuperação da informação (SRI): segundo Cunha e Cavalcanti (2008), revocação 

é a capacidade que um sistema tem de recuperar o maior número de documentos com 

informações referentes aos assuntos pesquisados. A capacidade de precisão define a 

qualidade da informação recuperada por um sistema, para atendimento de pedidos sobre 

temas específicos. “Quando ampliamos uma pesquisa de modo a obtermos uma maior 

revocação, a precisão tende a diminuir e, inversamente, quando restringimos o alcance 

de uma pesquisa para aumentar a sua precisão, a revocação tende a diminuir” 

(CARNEIRO, 1985, p. 235). No caso de acervos imagéticos, a revocação é atingida na 

utilização de termos genéricos (DE Genérico). Em termos da capacidade de precisão na 

pesquisa, não apenas a solicitação por um tema específico (DE Específico) poderia 
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trazer exatamente a imagem utilizada (cerejeira), mas também o cruzamento de outros 

assuntos que podem estar presentes na imagem, como, por exemplo: cerejeira 

(específico) + flor + detalhe + praça etc.; 

b3) modalidade de busca: é fundamental decidir os tipos de acesso que 

estarão disponíveis para o usuário. Segundo Carneiro (1985), há praticamente duas 

modalidades de busca: (1) delegada – o usuário tem algum contato com o 

documentalista e este realiza a pesquisa; (2) não delegada – o usuário realiza a pesquisa 

diretamente no acervo, sem intermediação. A forma delegada tradicional é aquela em 

que o pesquisador se dirige à instituição para realizar a busca in loco, com auxílio do 

documentalista. No outro extremo, o pesquisador terá acesso direto ao acervo, sem 

intermediação, como acontece na busca em bancos de imagens pela Internet. Nesse 

procedimento deverá haver, obrigatoriamente, sistemas informatizados para que o 

usuário possa fazer sua pesquisa no acervo.  

O acesso não delegado é o mais usual nos tempos atuais, graças à evolução da área 

de TI e do advento da Internet, que possibilita pesquisas on-line em qualquer lugar do 

mundo. Isso não significa que a busca delegada – com contato direto entre o usuário e o 

documentalista – não ocorra mais, pois instituições com esparsos recursos materiais, 

humanos e financeiros têm a forma de atendimento pautada, quase exclusivamente, no 

conhecimento do funcionário sobre aquele acervo;  

b4) tempo de resposta: depende da utilização de um sistema que tem como 

resposta a revocação ou a precisão. Obviamente, a revocação trará várias respostas, o 

que demandará maior tempo de leitura das imagens por parte do usuário para a seleção 

do item de que necessita. No resultado de pesquisa com o objetivo de precisão, 

utilizando-se uma estratégia de busca mais elaborada, o tempo de resposta dependerá da 

quantidade de itens existentes com o termo específico para serem selecionados e 

mostrados. Geralmente haverá poucas opções de escolha e comparação; 

b5) forma de saída: este item refere-se ao tipo de resposta dada ao usuário. 

No caso de acervos imagéticos, geralmente serão disponibilizadas imagens relacionadas 

ao assunto selecionado para que o usuário escolha a fotografia que melhor atenda suas 

necessidades. Ressaltamos que, mesmo que venham respostas que atendam a 

solicitação, às vezes pode ser que o resultado não consiga atender a pesquisa. Smit 

(1989) dá um exemplo em que o usuário busca a imagem de um pescador na beira de 
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um rio: mesmo que ele obtenha cerca de 40 imagens sobre esse assunto, poderá não se 

interessar por nenhuma, por questões subjetivas;  

b6) avaliação do sistema: “a avaliação do sistema determinará até que ponto 

o sistema está satisfazendo as necessidades dos seus usuários, que falhas estão 

ocorrendo e de que forma poderão ser corrigidas” (CARNEIRO, 1985, p. 238). Devido 

à polissemia da linguagem fotográfica, a avaliação do sistema e a entrada de novos 

dados referentes a determinada imagem, bem como o desenvolvimento tecnológico, 

exigem do profissional que trabalha com esse tipo de acervo rever constantemente os 

dados inseridos e modernizar seus sistemas de informação para melhor atender o 

usuário. Isso implica um sistema flexível para a entrada de novos dados, caso seja 

possível identificar outros detalhes relevantes na imagem que não foram identificados 

na primeira indexação. Os novos dados poderão aparecer por diversos motivos: por 

exemplo, um usuário poderá reconhecer algum dado que o documentalista não foi capaz 

de perceber, ou o documentalista ampliará sua experiência e afinidade 47 com o acervo, 

possibilitando o reconhecimento de outros dados, e assim por diante.  

 

 

6.2 Tratamento intelectual das imagens 

 

 

Verificamos que um dos elementos fundamentais para a criação de uma política 

de indexação é a identificação do perfil da instituição. Sendo assim, a primeira etapa do 

tratamento intelectual visando à disponibilização para pesquisa é o estabelecimento de 

metodologias e normas que orientem a análise documentária do acervo segundo o perfil. 

Nessa etapa, devem ser estabelecidas regras e procedimentos quanto ao que deve ser 

destacado na imagem, seguindo metodologia específica da área do conhecimento da 

instituição-memória mantenedora do acervo (biblioteconomia, arquivística ou 

museologia) e, principalmente, segundo a especialidade da área de atuação da 

instituição (Museu da Aeronáutica, Museu do Imigrante, Arquivo Brasileiro de 

Medicina Veterinária e Zootecnia etc.).  

                                                
47 Caso mais corriqueiro seria a identificação de pessoas nas imagens. O documentalista, através do 
auxílio de outros funcionários da instituição-memória ou pessoas externas, aos poucos vai obtendo os 
nomes de pessoas registradas nas fotografias, até então desconhecidas.  
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O objetivo principal dessa etapa é permitir que o documentalista tenha uma 

visão geral da instituição e compreenda as particularidades do acervo, levando em 

consideração o perfil dos usuários que se pretende atingir (acervo público ou privado, 

usuário altamente especializado ou cidadão comum), pois a fotografia “[...] está ligada a 

seu uso, que difere segundo as instituições e o público, assim os primeiros registros 

fotográficos realizados por Robert Doisneau são tratados diferentemente na Fototeca 

Renault, na agência Rapho ou na Biblioteca Nacional da França” 48 (KATTNIG, 2002, 

p. 73, tradução nossa).  

A imagem permite múltiplas leituras e, exatamente por esse motivo, as 

interpretações a partir da análise iconográfica devem ser orientadas segundo as 

finalidades da instituição-memória. Cecile Kattnig (2002) afirma a existência de três 

níveis de tratamento intelectual, de acordo com as especificidades do acervo e o nível de 

acesso que se pretende alcançar: 

1) tratamento imagem por imagem, uso que se generalizou graças ao 

desenvolvimento de sistemas informatizados e à implantação de bancos de imagens. 

Freqüentemente, é utilizado em museus e bibliotecas, pois, metodologicamente, essa 

área do conhecimento realiza a descrição por unidade documental; 

2) tratamento por lote de imagens homogêneas; 

3) tratamento por evento.  

O tratamento por lote ou por evento é comumente utilizado por agências 

fotográficas e coletividades. O agrupamento de imagens segundo critérios de afinidade 

(autor ou evento) permite acesso rápido a várias imagens em cada busca, auxiliando o 

usuário a encontrar o que deseja por comparação quantitativa. Como exemplo 

característico de análise por evento, temos os acervos fotográficos de arquivos 

institucionais, já que o típico documento de arquivo é aquele produzido de maneira 

seriada por ser oriundo das rotinas administrativas. Esse tipo de documento deve ser 

guardado em conjunto para poder constituir prova das atividades institucionais. 

Portanto, os documentos fotográficos de arquivo precisam ser analisados e 

compreendidos de modo coletivo, e não isolado. (LOPES, 2000, p. 215). As fotografias 

guardadas em arquivos encontram-se geralmente relacionadas a outros documentos, 

facilitando sua ordenação, a identificação do conteúdo e a formação de conjunto dentro 
                                                
48 “Elle est liée à son usage qui diffère selon les institutions et les publics. Ainsi les premiers reportages 
réalisés par Robert Doisneau sont traités différemment à la photothèque Renault, à l'agence Rapho ou à 
la Bibliothèque nationale de France” (KATTNIG, 2002, p. 73). 
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de um contexto de produção. Por exemplo, a festa de inauguração de uma nova sede 

deve ser agrupada por data, local, assunto principal e, caso necessário, algumas imagens 

podem ser identificadas de forma mais específica (por exemplo, pelo reconhecimento de 

pessoas na imagem).  

Enfim, a escolha do procedimento de análise (por unidade, por lote ou por 

evento) deve ser realizada a partir da infra-estrutura e do perfil da instituição-memória: 

interesse comercial de venda e recuperação foto a foto, análise comparativa de imagens 

(por lote), quantidade de pessoas envolvidas na atividade de análise das imagens, perfil 

do usuário, formação profissional da equipe que realiza o tratamento do acervo etc. 

A partir do estabelecimento dos níveis de tratamento (por unidade documental, 

por lote ou por evento) e do nível de acesso (genérico e/ou específico), discutido no 

item 5.1 deste trabalho, o documentalista também deve pensar sobre o porquê da guarda 

daquela imagem em determinada instituição. Por exemplo, se a imagem de uma árvore 

estivesse no arquivo fotográfico da Faculdade de Agronomia, a árvore seria descrita por 

seu nome científico ou específico, pois, provavelmente, o interesse na guarda dessa 

imagem se justificaria pelos tipos de árvores que estão fotografadas. Se a mesma 

fotografia estivesse no Museu Paulista da Universidade de São Paulo, a descrição 

poderia ser, supostamente, “Praça da República”, já que o acervo fotográfico dessa 

instituição tem como perfil o registro de tipos humanos e localidades de São Paulo. 

Enfim, o documentalista que atua no arquivo da Faculdade de Agronomia ou no Museu 

Paulista da Universidade de São Paulo deve ter um olhar orientado, segundo a política 

de indexação, para selecionar as informações pertinentes à respectiva instituição. 

Nesse ambiente, a equipe responsável pela elaboração de ferramentas de acesso 

para o acervo fotográfico precisa, inicialmente, desenvolver metodologias com foco no 

que deve ser identificado, selecionado e descrito sobre a imagem para conseguir, 

primeiramente, adotar ou construir uma linguagem documentária (desde uma simples 

listagem de palavras-chave até um tesauro iconográfico) e, posteriormente, realizar um 

trabalho de indexação.  
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6.3 Utilização das linguagens documentárias (LDs) como auxiliares na 
representação da informação iconográfica 
 

Uma imagem vale mais do que mil palavras. 
Provérbio chinês 

 

A utilização da linguagem documentária (LD) é um procedimento necessário 

para a recuperação da informação, através de tradução da linguagem natural para uma 

linguagem construída. Segundo Cintra et al. (1996, p. 18), “a Linguagem Documentária 

– normalmente composta por um conjunto limitado de termos denominados 

‘descritores’ – prescreve as formas de entrada e de busca a serem utilizadas pelo 

indexador ou pelo usuário, num sistema documentário”. Existem vários tipos de LDs, 

sendo os mais conhecidos os tesauros e os sistemas de classificação documentária: 

Classificação Decimal de Dewey (CDD), Classificação Decimal Universal (CDU) e 

Library Congress (LC). 

No início do século XX, os bibliotecários, reconhecidamente os profissionais 

responsáveis pela organização de documentos, tinham como papel ser os “guardiões” do 

acervo. O atendimento ao pesquisador era presencial, sendo o bibliotecário o grande 

conhecedor do acervo, servindo de mediador entre o pesquisador e os documentos. Para 

realizar o atendimento à pesquisa, eram adotados instrumentos previamente elaborados, 

tais como tabelas de classificação por assuntos e códigos de catalogação, com 

representações genéricas, independentemente da constituição do acervo. Os assuntos 

eram dispostos de forma hierárquica, e os documentos, analisados com base no local 

onde poderiam ser classificados dentro desses assuntos pré-fixados. Assim, essas 

ferramentas, criadas independentemente do perfil do acervo, funcionavam mais como 

guias para os bibliotecários no atendimento ao usuário, aliadas à capacidade do 

bibliotecário de reconhecer detalhadamente o acervo. 

Por volta de 1940, com a explosão documental, foram alterados os paradigmas 

quanto ao tipo de metodologia que os bibliotecários deveriam utilizar para a 

organização dos documentos. O aumento vertiginoso de publicações nas áreas científica 

e tecnológica, com o surgimento de assuntos inéditos e variados, implicava a elaboração 

de novas metodologias para dar conta dessa demanda de pesquisa: “[...] era necessário o 

desenvolvimento de instrumentos que, ainda no plano da representação de conteúdo, 

dessem conta do saber ultra-especializado” (DODEBEI, 2002, p. 11). Nesse contexto 
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histórico, foram sendo desenvolvidas linguagens artificiais para atender o novo universo 

conceitual de campos específicos de conhecimentos. Reconhecidas, então, como 

“linguagens documentárias”, tinham como função a representação de conteúdos 

informativos específicos de acervos distintos e diversificados, onde representações 

genéricas não mais davam conta da recuperação da informação para sua disseminação 

na geração de novos conhecimentos. 

A seleção de descritores de uma imagem, como já foi citado em nosso trabalho, 

é sempre mediada pela análise do documentalista-indexador dentro de seu campo de 

conhecimento. A leitura da fotografia se faz pelo todo, a imagem é vista de uma só vez, 

ela retrata uma realidade. De maneira geral, reconhecemos a imagem de uma cidade, 

paisagens, animais e pessoas em qualquer lugar do mundo, mesmo não sabendo qual 

cidade é aquela, quais pessoas foram retratadas etc. Portanto, a análise pré-iconográfica, 

na maioria das vezes, é factível. A compreensão das palavras que compõem um texto, 

por sua vez, é realizada a partir de convenções. Se não sabemos ler, por exemplo, em 

árabe, não teremos condições de entender, minimamente, um texto publicado numa 

revista nesse idioma; mesmo assim, vamos nos interessar pelas ilustrações e, talvez, 

deduzir a qual público aquela revista é dirigida pelos tipos de imagens veiculadas. A 

leitura e a compreensão de um texto se realizam de forma linear, permeadas pela 

compreensão de signos lingüísticos49, e a leitura da imagem se faz pelo todo, carregada 

de interpretação, mediada pelo conhecimento lateral.  

Além da linguagem de comunicação visual ser completamente distinta da 

textual, a fotografia informa sobre um fato datado, pois o fotógrafo faz a tomada 

fotográfica buscando captar características do fato ocorrido à frente da lente da câmera, 

gerando um documento carregado de informações de caráter cultural, ideológico, 

pessoal e, em alguns casos, sentimental de um determinado instante. Essa fotografia 

guardará, portanto, traços culturais e sociais do momento da tomada fotográfica, mas o 

contexto de recepção da imagem terá sempre um papel preponderante na construção dos 

diferentes significados: “[...] a trajetória de uma imagem ao longo do tempo pode se 

                                                
49 “Entende-se por signo uma unidade dupla: é simultaneamente presença – é perceptível – e ausência. 
Denomina-se significante a parte sensível do signo e significado a ausente. À relação entre ambos 
designa-se significação. O signo é sempre institucional, no sentido de que existe apenas para um grupo 
definido de utilizadores. [...] a significação é algo motivado: uma seqüência gráfica ou sonora 
(significante) não pode ser considerada semelhante a um sentido (significado). [...] o significado 
representa a parte ausente do objeto perceptível (o significante). [...] a significação é sempre algo que 
deve ser observado a partir do sistema no qual é gerada. [...] ela nunca se define como a associação de um 
nome a uma coisa. [...] falamos das coisas na ausência das mesmas” (TÁLAMO, 1994, p. 5). 
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constituir em uma sucessão flutuante de significados [...]” (CARNIER JÚNIOR, 2001, 

p. 71). Enfim, a imagem representa o real e está diretamente ligada ao seu referente, 

mas para seu acesso posterior depende de uma significação fora do seu contexto de 

produção.  

Para os pesquisadores terem acesso a imagens guardadas nas instituições-

memória, a ferramenta principal ainda é a palavra escrita, pois não há como escapar da 

transcodificação da linguagem visual para a verbal. A criação da LD e, por conseguinte, 

o trabalho de indexação, sempre será orientado a partir da significação atribuída em 

determinado contexto histórico. Apesar de as linguagens textual e visual terem leituras 

distintas, assim mesmo existe essa possibilidade de transcodificação. Portanto, o termo 

“cerejeira”, mesmo que nós nunca tivéssemos visto um exemplar dessa árvore, de 

alguma forma genérica nos remete à idéia de uma árvore, o que corresponde à definição 

de Lopes (1987): 

 

O essencial do signo é a de poder comportar-se tanto como signo-
objeto – quando substitui, por assim dizer, o ‘objeto’ do qual o signo 
é signo –, quanto poder comportar-se como meta-signo – quando 
substitui não já um ‘objeto’ diretamente, mas sim, outros signos. 
Existe então a possibilidade de transcodificação já que, 
complementares em seus processos e substâncias, todas elas (idéias) 
exprimem um mesmo complexo modelizante, no interior da mesma 
cultura. [...] Modelizantes porque imprimem nos indivíduos de um 
mesmo grupo social o mesmo modelo do mundo, uma mesma visão 
ideológica. (LOPES, 1987, p. 19) 
 

Após a transcodificação, o texto oriundo da Análise Documentária de imagens 

fotográficas deve ser tratado de acordo com as convenções e as normas já apregoadas 

pela área de Análise Documentária de textos, ou seja, a disponibilização do conteúdo da 

imagem para a pesquisa é possível idealmente através da linguagem documentária. 

Para o levantamento de termos que possam fazer parte de uma LD para imagens, 

podemos ter dois encaminhamentos distintos: 

1) através de textos elaborados a partir da Análise Documentária da imagem, tais 

como: resumo da imagem (feito pelo documentalista, baseado em sua análise orientada 

segundo o perfil da empresa), legenda que veio junto com a imagem, textos que 

acompanham a imagem (cartas, carimbos etc.). Neste caso, a técnica de Análise 

Documentária iconográfica se aproxima da Análise Documentária de textos; 
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2) verificação da existência de uma LD para acervo textual desenvolvida pela 

instituição ou criada para a área de especialidade. Poderíamos, assim, nortear o 

levantamento de termos para a indexação de imagens a partir da LD já existente. No 

entanto, a análise iconográfica continua, nesse aspecto, desafiando o documentalista. 

Concluímos que o documentalista tem de saber analisar tecnicamente o que se 

encontra nas imagens, a partir de treinamento para realizar uma “leitura orientada”, 

conforme foi discutido no capítulo 5, e ainda segundo o perfil da instituição e do 

usuário. Posteriormente, precisa fazer um levantamento de termos e palavras mais 

pertinentes àquela instituição para o atendimento a pesquisas, e só depois elaborar 

ferramentas para acesso à informação com utilização de LDs. 

O documentalista tem de ter como objetivo a seleção de descritores que façam 

com que o usuário tenha acesso à imagem o mais próxima possível do esperado, pois a 

descrição dos conteúdos e a indexação de uma fotografia sempre são próximas à de seu 

conteúdo real, norteada pela significação atribuída à imagem. Essa significação da 

imagem e, por conseguinte, sua descrição e indexação é sempre necessariamente de 

base cultural, pois é realizada por meio de conceitos, definições e compreensões, 

desenvolvidas em uma comunidade, do que se vê na imagem e do que está  

subentendido ali. Como exemplifica Smit, (1989, p. 105), se virmos peixes mortos 

boiando num rio de águas com espuma, concluiremos que se trata de uma imagem de 

“poluição”, mas o que se vê são “peixes mortos”; a conclusão da poluição é do 

documentalista, mas não pode ser descartada, pois “perceber é um ato da memória. 

Quando vemos algo, recordamos o que isso é e o classificamos” (MCGARRY, 1999, p. 

48). Portanto, a percepção que ele tem das informações contidas na imagem devem ser 

levadas em consideração, pois isso faz parte da análise iconográfica da imagem. O 

termo “poluição”, sem dúvida, pode e deve ser usado para prover acesso a essa imagem, 

já que o assunto “poluição” foi identificado a partir de dados culturais apreendidos pelo 

documentalista.  
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6.4 Indexação para recuperação de imagem  

 
A indexação de conteúdo [...] permanece 
o aspecto mais complexo, pois ela 
necessita descrever a imagem com 
múltiplos sentidos por palavras e é 
freqüentemente carregada de 
subjetividade.50  

Cecile Kattnig 

 

Tentativas de aplicação da teoria de Panofsky quanto à relevância de buscas por 

conceitos genéricos e específicos em imagens foram pouco estudadas. Shatford (1986) 

sugere que cada nível da teoria de Panofsky (pré-iconográfico, iconográfico e 

iconológico) requer um grande conhecimento cultural para a análise dos dados extra-

imagem com fins de indexação, pois os níveis iconográfico e iconológico não podem ser 

indexados com algum grau de consistência, por ser necessária uma análise subjetiva 

calcada nos conhecimentos laterais do documentalista.  

Tradicionalmente, a linguagem natural (LN) é utilizada na descrição em texto 

livre da imagem, realizada pelo documentalista, e as legendas que acompanham as 

fotografias são as fontes principais para a seleção de descritores. A utilização direta da 

LN oriunda dessas duas fontes (descrição e legenda) para recuperação da imagem traz 

inconsistência na busca devido à ambigüidade da linguagem (RASMUSSEN, 1997). 

Portanto, uma indexação qualitativa e confiável só é possível com a criação de uma 

política de indexação que oriente o documentalista na utilização de uma LD. 

Com a utilização de uma LD é possível indexar uma imagem ou um conjunto de 

imagens a fim de recuperá–la(s) de maneira mais consistente, por ser uma linguagem 

normalizada segundo o perfil da instituição-memória51. De acordo com Kattnig (2002), 

podem ser utilizados três tipos de linguagem para a indexação de imagem:  

1) vocabulário livre: elaborado por uma listagem de palavras ou expressões 

livres (LN), sem relação semântica. Dos três modelos, é o menos confiável, devido à 

falta de normas para sua criação ou atualização de termos para indexação, ocorrendo 

constantemente o uso de termos sinônimos;  

                                                
50  “L'indexation de contenu [...], reste l'aspect le plus complexe car il nécessite de décrire avec des mots 
l'image aux multiples sens et si souvent ‘chargée d’affect’” (KATTNIG, 2002, p. 73). 
51 “A indexação pode ou não se valer de um vocabulário controlado, mas somente apresentará 
consistência gerando confiabilidade na informação recuperada, caso utilize uma linguagem documentária 
(vocabulário controlado, cabeçalho de assuntos, tesauro etc.)” (MATSUKAWA, 2000, p. 5). 
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2) vocabulário controlado: diferentemente do anterior, é elaborado a partir de 

uma lista de palavras (LN), de termos de especialidades e expressões, do 

reconhecimento e do levantamento dos termos utilizados pela instituição para a 

recuperação das informações. Como o próprio nome explicita, os termos utilizados são 

“controlados” por meio de regras precisas para busca, gerando um instrumento mais 

confiável para a realização de pesquisa no acervo;  

3) classificação: aqui, entende-se o verbo “classificar” como reunir 

intelectualmente noções em categorias, de forma hierárquica ou por afinidades. No caso 

específico das classificações, utiliza-se o princípio hierárquico, do geral para o 

específico, com emprego de termos pré-coordenados, que podem ser subdivididos em: 

3a) plano de classificação: modelo que tem como fundamento o 

princípio da hierarquização de termos eleitos a priori, do tipo enciclopédico, geralmente 

utilizados em bibliotecas, sendo os mais conhecidos a Classificação Decimal Universal 

(CDU) e a Classificação Decimal de Dewey (CDD). O grande inconveniente da 

utilização dos planos de classificação é que eles reduzem a indexação a uma única 

noção, sem possibilidades de inter-relação com outros termos.  

3b) tesauro: essa ferramenta é formada por uma lista organizada de 

termos já normalizados e utilizados dentro da instituição. A listagem de termos é 

fracionada em categorias que se inter-relacionam de maneira hierárquica, associativa e 

por equivalência, com possibilidades de utilização de termos não normalizados (termos 

não adotados) que remetem a termos adotados e normalizados. A grande vantagem do 

tesauro em relação a outras ferramentas é explicitar, na sua estrutura, as relações 

existentes entre os termos utilizados na instituição, sendo possível, em nível hierárquico, 

fazer pesquisa desde termos genéricos até o mais específico, e, de maneira coordenada, 

buscas por assuntos correlatos.  

 

 

6.5 Tesauro e a recuperação da informação 

 

 

A ferramenta tesauro, por trabalhar não apenas de forma hierárquica, mas 

também com superordenação e subordinação entre termos, possibilita que um usuário 

sem grandes conhecimentos para pesquisa consiga acessar as imagens através dos 
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termos genéricos, como foi afirmado, de acordo com Leung, Hibler e Mwara (1992) (v. 

item 5.1). Por ser estruturado a partir de uma complexa rede de referências cruzadas, 

permite ao usuário especialista localizar com mais facilidade o descritor requerido para 

a busca. Por outro lado, o usuário sem grande conhecimento dos temas encontrados nas 

imagens terá uma visão global, mesmo realizando uma busca pelos termos mais 

genéricos. O tesauro deve ser elaborado de forma a permitir a entrada de novos termos, 

que naturalmente surgirão no encaminhamento dos trabalhos de descrição de imagens. 

De qualquer maneira, tanto o usuário quanto o documentalista selecionam o que 

lhes interessa e é reconhecível, como apregoa Capurro (2007, p. 173): “informar (aos 

outros ou a si mesmo) significa selecionar e avaliar”. No entanto, devem ser estipuladas 

metodologias quanto à seleção e ao nível de descrição do conteúdo da imagem, pois elas 

facilitam o encaminhamento dos trabalhos de seleção de termos que poderão compor 

uma LD e, por conseguinte, ser utilizados na indexação do acervo fotográfico.  

 

 

6.5.1  Tesauro iconográfico 

 

 

A relação entre imagem e texto é sempre mediada pela interpretação do 

documentalista-indexador. Portanto, quanto mais abstrata for a informação maior será o 

nível de análise subjetiva realizada pelo documentalista; conseqüentemente, maior será 

o nível de inconsistência no sistema.  

Na prática, a utilização de LDs para a recuperação da imagem já faz parte da 

rotina de trabalho dos documentalistas. Nos últimos 50 anos, foram criadas ferramentas 

de recuperação de imagem baseadas nas teorias já desenvolvidas na área de análise da 

imagem, apontadas no item 5.1 deste trabalho. Matsukawa (2000) e Estorniolo Filho 

(2004) levantaram os seguintes tesauros iconográficos: 

 1) GETTY: o Getty Information Institute criou três vocabulários controlados – o 

Art & Architecture Thesaurus (ATT)52 cobre as áreas de arte e arquitetura, desde a 

Antigüidade até os dias atuais; o Thesaurus of Geographic Names (TGN)53, que oferece 

uma classificação hierárquica de identificadores geográficos do mundo; e a Union List 
                                                
52 Disponível em: <http://shiva.pub.getty.edu/aat_browser/.>. Acesso em: 7 jun. 2008.  
53 Disponível em: <http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/tgn/.>. Acesso em: 7 
jun. 2008. 
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of Artist Names (ULAN)54, que dispõe de uma ampla listagem de nomes de artistas de 

vários países; 

 2) LC: a Library Congress criou seu Thesaurus for Graphic Materials (TGM)55 

para viabilizar a recuperação de enorme acervo da Prints and Photographs Division. A 

introdução desse Thesaurus oferece algumas orientações importantes sobre indexação 

de imagens, inclusive sobre as implicações do uso das categorias DE (Específico e 

Genérico) e SOBRE, propostas por Shatford (1986), assim como faz uma análise das 

vantagens da utilização de descritores genéricos e específicos;  

 3) THESAURUS ICONOGRAPHIQUE: elaborado em 1984 pelo Ministério da 

Cultura da França, compreende 15 categorias temáticas e 8 categorias por assunto, 

aplicáveis a vários tipos de representações iconográficas, desde gravuras medievais, 

pintura, desenho, até escultura, arquitetura e objetos mobiliários. 

 4) ICONOS: idealizado pelo Serviço Iconográfico da Documentação Francesa, o 

Thesaurus ICONOS tem enfoque humanista, que abrange a vida política, cultural, 

científica e social;  

 5) ETHNOFOTO: em 1977 foi criado o Thesaurus Ethnofoto para a análise da 

fotografia etnográfica francesa, do acervo de cartões-postais e fotografias do Museé 

National des Arts et Traditions Populaires, destinado a permitir a descrição de objetos, 

atividades ou situações ligadas ao estudo da etnologia. “Nele são apresentados termos 

concretos ‘jarra’, ‘estátua’, ‘profissão’ e noções abstratas para evocar as situações ou 

atitudes ‘luto’, ‘psicologia’, ‘história’” (KATTNIG, 2002, p. 78, tradução nossa). 

Portanto, a utilização de tesauros para recuperação das informações imagéticas 

já é uma realidade desde a década de 1960. Essa ferramenta, devido a sua construção 

calcada nas relações hierárquicas, de equivalência e de coordenação entre os termos, 

abrange de forma mais completa o perfil da instituição, por se valer de dados e termos 

selecionados em seu universo documental específico. Devemos aproveitar essas 

experiências na criação de novos tesauros para viabilizar o acesso às imagens de forma 

mais consistente.  

Uma das vantagens do tesauro é ser um instrumento dinâmico, pois sua 

atualização, com a introdução de novos termos, não compromete o todo, dada sua 

estrutura. Essa vantagem permite acompanhar a evolução do acervo, tanto pelo aumento 
                                                
54 Disponível em: <http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/ulan/>. Acesso em: 
7 jun. 2008. 
55 Disponível em: <http://lcweb2.loc.gov/pp/tgmiquery.html>. Acesso em: 7 jun. 2008. 
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quantitativo, com entrada de novas coleções fotográficas, como pelo aprofundamento do 

conhecimento das informações constantes na imagem, que a cada olhar poderá trazer 

novas informações. 

 

 

6.5.2  Vocabulário controlado da Stock Photos: a imagem pela imagem 

 

 

Destacamos o trabalho de elaboração do vocabulário controlado da Stock Photos 

por sua singularidade: criação de imagens-padrão56 para servirem de modelo para 

indexação, pois “o maior problema para os indexadores na hora da indexação é, de fato, 

a tradução da imagem analisada em palavras” (MATSUKAWA, 2000, p. 36).  

 A Stock Photos, atual Latin Photos, é uma agência de imagens57 que atualmente 

conta com 6 milhões de fotografias digitais58. Na época do projeto de criação de 

ferramentas de busca, esta agência distinguindo-se de seus concorrentes, por criar um 

vocabulário controlado, com relações hierárquicas e de equivalência, enquanto outras 

agências valiam-se apenas da utilização de palavras (linguagem natural) para 

atendimento à pesquisa. Segundo Matsukawa (2000), a equipe responsável pela criação 

do vocabulário controlado partiu do pressuposto de que os documentalistas responsáveis 

pela indexação de imagens não têm condições de ter conhecimentos sobre todos os 

assuntos que poderão aparecer numa imagem. Assim, foram levados em conta os pontos 

a seguir relacionados para a criação do vocabulário controlado. Todo descritor: 

 a) deverá estar associado a uma imagem para exemplificá-la, tratando a 

identificação visual com a mesma linguagem;  

 b) terá uma definição;  

 c) terá uma explicação referente a sua utilização. 

 Essas regras, aparentemente simples, são fundamentais para a criação e o uso de 

descritores no processo de indexação de imagens. Para garantir a continuidade desse 

trabalho, ao final do projeto foi instituída uma política de indexação descriminando 

todas as regras criadas ao longo do projeto. 

                                                
56 Foi criada uma imagem modelo para a identificações do conteúdo das imagens. 
57 No início desse trabalho estabelecemos que não abordaríamos bancos de imagens, mas neste caso 
particular a singularidade da proposta de indexação merece uma citação, a nosso ver. 
58 Disponível em: <http://www.latinstock.com.br>. Acesso em: 13 jun. 2009.  



 

 

106 

 

7 ENTRE OLHARES: ANÁLISE DE IMAGENS IDÊNTICAS VISTAS DE 

MANEIRAS DISTINTAS 

 

 

 Nossa principal proposta neste trabalho foi comprovar que o documentalista 

sempre deverá realizar a análise iconográfica direcionado pelos objetivos da instituição-

memória. A partir de três estudos de caso com imagens idênticas, verificou-se a 

ocorrência de seleções distintas frente ao conteúdo das imagens. 

 Para fazer a análise comparativa, procuramos inicialmente pelo nome de 

fotógrafos em diversas instituições-memória, para verificar onde poderiam estar 

presentes as mesmas imagens do mesmo fotógrafo. Posteriormente, realizamos uma 

visita para busca de imagens idênticas. Após essa seleção, foi realizada entrevista com o 

responsável pelo acervo para entendimento dos processos utilizados na análise 

iconográfica e na indexação das imagens. Concluído esse trâmite, foram selecionadas as 

seguintes instituições-memória:  

1) Arquivo Histórico Judaico Brasileiro (AHJB)/Fototeca; 

2) Klabin S.A./Centro de Documentação e Memória Klabin; 

3) Clube Athlético Paulistano (CAP)/Centro Pró-Memória 

4) Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-

USP)/Setor Audiovisual.  

 Nesses acervos foram identificadas imagens de autoria de Peter Scheier e de J. 

Moscardi, que haviam recebido o tratamento focalizado por esta pesquisa: a mesma 

imagem do mesmo fotógrafo identificada e indexada de maneiras distintas. As 

fotografias de Peter Scheier foram localizadas no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro 

(AHJB), no Centro de Documentação e Memória Klabin e no Centro Pró-Memória do 

Clube Athlético Paulistano, correspondentes às instituições-memória selecionadas 1, 2 e 

3. As de J. Moscardi foram identificadas no Centro Pró-Memória do Clube Athlético 

Paulistano e no Setor Audiovisual da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo (FAU-USP), correspondentes às instituições-memória 3 e 4. 

Dado que materiais dos dois fotógrafos encontram-se em parte na mesma instituição, o 

Quadro 2 sistematiza as inter-relações dos acervos selecionados.  
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Quadro 2 - Inter-relações dos acervos fotográficos selecionados 

 

 

 

7.1 Arquivo Histórico Judaico Brasileiro (AHJB)/Fototeca 

 

 

 Fundado em 1976, na cidade de São Paulo, o Arquivo Histórico Judaico 

Brasileiro (AHJB) tem como objetivo a guarda de documentos referentes à imigração 

judaica, doados pelos imigrantes ou seus descendentes. As fotografias oriundas das 

doações ficam guardadas na Fototeca, setor diretamente subordinado à Administração. 

 A equipe da Fototeca é constituída por dois funcionários com formação, 

respectivamente, em Artes Plásticas e Psicologia, e o atendimento é feito de acordo com 

o modelo não delegado. Para realizar pesquisas no acervo é necessário fazer o 

agendamento por telefone ou e-mail. Após esse primeiro contato, o documentalista 

separa os documentos solicitados e marca uma data para a visita. O pesquisador, junto 

J. Moscardi 
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com o documentalista, seleciona o que necessita e o documento é digitalizado. Para a 

entrega das imagens é necessário o preenchimento do termo de “Cessão de Direitos de 

Uso” e se paga uma taxa tabelada a partir do tipo de uso que será feito com o 

documento: exposição, publicação, dissertação ou tese etc.  

 

 

7.1.1 Arquivo Peter Scheier 

 

 

 O arquivo de negativos do fotógrafo Peter Scheier encontrava-se na Editora 

Abril desde 1979, ano de seu falecimento, sem receber o devido tratamento documental. 

Em 2005, a srª Bettina Lenci, filha do fotógrafo, transferiu essa documentação para a 

Fototeca do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro (AHJB), no móvel original, com 40 

mil negativos divididos por assuntos (Figuras 28 e 29), identificados por uma plaqueta 

(Figura 30), segundo a ordem estabelecida pelo fotógrafo.  

 

 

  
Figura 28 - Móvel original onde se 
encontravam os 40 mil negativos de 
Peter Scheier. Acervo Arquivo Histórico 
Judaico Brasileiro. 

Figura 29 - Gaveteiro com negativos originais 
do fotógrafo Peter Scheier. Acervo Arquivo 
Histórico Judaico Brasileiro. 
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Figura 30 - Plaqueta divisória das reportagens fotográficas do acervo de negativos. 
Acervo Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 
 

 
 Acompanhando essa documentação há uma listagem datilografada pela srª 

Gertrudes, esposa do fotógrafo, com descrição do assunto de cada código numérico das 

plaquetas. A lógica da ordenação original dos filmes de negativos não foi identificada, 

pois não obedece a seqüência alfabética nem cronológica. Existem duas subdivisões 

principais: RJ (reportagem jornalística) e SP (serviço particular). Os assuntos 

registrados são diversos: Volkswagen, Lina Bo Bardi, desfile do Masp, Brasília, São 

Paulo, Fenit, Café em Santos, Butantã, Ilha Barnabé etc. 

 Para a inserção em banco de dados, os negativos foram digitalizados em scanner, 

seguindo a ordem numérica original inserida no próprio filme de negativo. 

Posteriormente, os negativos foram convertidos para imagens positivas com recursos do 

programa Photoshop. Para a realização do cadastramento, as imagens foram migradas 

para o Adobe Bridge (Figura 31), banco de imagens do programa Photoshop. O acervo 

encontra-se cadastrado por reportagem documental seguindo a ordenação original das 

plaquetas, ou seja, as imagens são agrupadas pelos assuntos estipulados pelo fotógrafo e 

assim descritos. 
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Figura 31 - Tela do Adobe Bridge para cadastramento de fotografias de Peter Scheier. 
Acervo do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 

  

 As palavras-chave são selecionadas pelas informações encontradas na listagem59 

da srª Gertrudes. Esse levantamento foi realizado da seguinte forma: identificou-se o 

código da plaqueta (SP 2116, por exemplo) e procurou-se o assunto na listagem (SP – 

2116 = Fazenda Monte Alegre, IV_63, nova máquina). Foram também acrescidas outras 

palavras-chave oriundas do conhecimento lateral do documentalista: por exemplo, 

foram reconhecidos os assuntos exposição de arte, avião, barco, casal, casamento, clube, 

crianças dançando etc.  

 Há casos em que, para atender ao pedido de algum usuário, foi necessário fazer 

pesquisa externa para encontrar informações mais precisas, principalmente no grupo RJ. 

A partir de pesquisas nas publicações onde foram originariamente veiculadas as 

imagens, o documentalista acrescentou novas palavras-chave.  

                                                
59 Existem grafias erradas, pois a srª Gertrudes e Peter Scheier eram alemães e, aparentemente, tinham 
dificuldades com a língua portuguesa. Esses erros estão sendo corrigidos conforme são feitas pesquisas 
para a inclusão de dados ou através do auxílio dos próprios pesquisadores.  
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 Foi criada, paralelamente, a planilha do Adobe Bridge, uma planilha  em Excel 

(Tabela 6) para catalogação de dados mais relevantes para a Fototeca, a fim de auxiliar a 

pesquisa e o cruzamento de dados. Essa planilha contém os seguintes campos:  

 

Tabela 6 – Campos da Planilha Excel do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro 
Nome do campo 

 
exemplo Tipo de conteúdo 

Data da foto 1949 Data do registro fotográfico. 

Identificação RJ - 0110 Número de registro da plaqueta. 

Título Café em Santos Título atribuído por Gertrude 
Scheier. 

Título Original [Reportage “Café em 

Santos” IX.49 R.J.110] 

Título original dado por P. Scheier. 

Filme 6x6 Formato do filme de negativos. 

Base nitrato Tipo de suporte do filme de 

negativos. 

Nº de contatos 9 Quantidade de contatos. 

Nº de fotogramas 98 Quantidade de fotogramas. 

Digitalizador por AG 

(Anne Greiber) 

Nome do responsável pela 
digitalização dos negativos. 

Data da 
elaboração do 
contato eletrônico 

29/10/02 Data da digitalização dos negativos 
para formação dos contatos. 

Observações 
gerais 

entrada da bolsa de 
café, porto marítimo, 
vista da rua, mostras de 
café 

Palavras-chave atribuídas pelo 
documentalista. 

 

 A composição do acervo oriundo do arquivo particular de Peter Scheier deu 

subsídios técnicos para que a equipe da Fototeca do AHJB realizasse uma organização 

baseada em metodologia arquivística, e assim as imagens foram descritas pelas suas 

séries, respeitando a ordem original de proveniência.  

 No que se refere à indexação do acervo, a seleção dos descritores foi realizada 

basicamente a partir de uma listagem original, e alguns termos foram criados pelos 

documentalistas segundo seu conhecimento lateral. 

 O perfil do usuário foi identificado por essa instituição-memória como muito 

heterogêneo, o que, somado aos poucos recursos, fez com que a equipe realizasse, 
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empiricamente, um tratamento intelectual desse acervo, levando-se em consideração 

alguns critérios eleitos como fundamentais para o estabelecimento de uma política de 

indexação, tal como foi descrito no item 6.1 deste trabalho. Como o esforço do 

documentalista para atender o usuário de maneira satisfatória facilita a recuperação da 

fotografia solicitada, podemos inferir que, caso o atendimento fosse não delegado, a 

pesquisa não seria tão profícua, devido à falta de critérios precisos para a criação do 

vocabulário controlado. 

 

 

7.2 Klabin S.A./Centro de Documentação e Memória Klabin (CDMK) 

 

 

Segundo Tessitore (2003, p 14), os Centros de Documentação têm como 

característica serem entidades híbridas, pelo tipo de documentação que se encontra em 

seus acervos, tendo como objetivo principal disponibilizar informações de cunho 

cultural, científico ou social especializado.  

A Klabin S.A., por ser uma empresa familiar, demonstrou interesse em preservar 

a história do empreendimento. Para cumprir essa proposta, foi implantado em 1989 o 

Centro de Documentação e Memória Klabin (CDMK), cujo acervo é formado por 

documentação transferida de vários setores da empresa, principalmente das áreas 

técnica e de comunicação, além de doações de membros da família Klabin-Lafer. A 

meta do CDMK é a guarda dos registros referentes aos empreendimentos realizados no 

Brasil pelo Grupo Klabin, principalmente no setor de produção de papel e celulose.  

O Centro de Documentação e Memória Klabin é composto por cerca de 60 mil 

fotografias, 304 objetos museológicos e 4.055 documentos textuais oriundos das 

atividades-fim e atividades-meio, acrescidos de arquivos particulares doados por ex-

funcionários e membros da família. Todo o acervo foi dividido por gênero documental, 

assim distribuído:  

a) documentos textuais: documentos relativos às atividades exercidas pelas 

empresas do Grupo Klabin nos seus 110 anos de existência;  

b) objetos museológicos: peças de laboratório usadas para análise de papel, 

premiações, embalagens e brindes; 

c) acervo audiovisual: principalmente filmes institucionais;  
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d) acervo iconográfico: registros fotográficos realizados para a elaboração de 

relatórios de produção e acompanhamento técnico de expansão ou criação de novas 

áreas, fotografias de campanhas de divulgação de produtos e de comunicação interna. 

Destacamos que o acervo fotográfico recebeu tratamento diferenciado do acervo 

textual, mesmo fazendo parte do arquivo da empresa. Os documentos textuais 

receberam organização arquivística, com elaboração de plano de classificação. Segundo 

o documentalista, as fotografias receberam tratamento museológico, cada imagem tendo 

sido tratada como peça única. Tal opção foi adotada porque essa parte do acervo é a 

mais consultada, demandando um atendimento rápido e preciso. Tessitore (2003, p. 15) 

defende que nos Centros de Documentação e Memória “a aquisição, o armazenamento e 

o processamento técnico desse acervo possuem características biblioteconômicas, 

arquivísticas e/ou museológicas devido à própria diversidade do material reunido [...]”, 

fato confirmado no Centro de Documentação e Memória Klabin.  

 O atendimento é do tipo não delegado realizado por um funcionário com 

graduação em História e curso de especialização em Organização de Arquivos. Para 

consultar o acervo é necessário fazer um pedido via e-mail, solicitando o tipo de 

documento a ser pesquisado (textual, fotográfico ou audiovisual) e informando o 

assunto, a fim de que o documentalista providencie a digitalização e o envio do 

material, mediante preenchimento de “Cessão de Direitos de Uso”.  

Para a indexação de fotografias foi elaborado tesauro (Figura 32), fundamentado 

nas Diretrizes para Elaboração de Tesauros Monolíngües60 e Diretrizes para o 

Estabelecimento e Desenvolvimento de Tesauros Monolíngües61. Esse documento foi 

criado para atender à pesquisa, tanto de especialistas como do público em geral. 

 

 

                                                
60 GOMES, Hagar Espanha. Diretrizes para elaboração de tesauros monolíngües. Brasília: IBICT, 
1984. 70 p. (Memória Técnica do IBICT; MT/0493). Projeto coordenado por Hagar Espanha Gomes. 
61 AUSTIN, Derek; DALE, Peter. Diretrizes para o estabelecimento e desenvolvimento de tesauros 
monolíngües. Brasília: IBICT/Senai, 1993. 86 p. 
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Figura 32 - Tesauro do Centro de Documentação e Memória Klabin, p. 74. 
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7.3 Clube Athlético Paulistano (CAP)/Centro Pró-Memória 

 

 

 O setor responsável pela guarda de documentação definida como de valor 

histórico do Clube Athlético Paulistano encontra-se no Centro Pró-Memória. O acervo é 

constituído por documentos produzidos pelas atividades-fim e atividades-meio do clube, 

tais como relatórios, publicações, registros fotográficos de eventos etc. Portanto, os 

documentos caracterizam-se por serem de arquivo, e deveriam ser tratados pela 

metodologia arquivística, ordenados por séries documentais. 

 O Centro Pró-Memória, juntamente com a Biblioteca, está administrativamente 

subordinado ao Departamento Cultural do Clube Athlético Paulistano. A formação 

acadêmica do funcionário responsável pela implantação do Centro Pró-Memória é em 

Biblioteconomia. Tanto a estrutura administrativa, que relaciona o Centro à Biblioteca 

como a formação acadêmica do funcionário influenciaram na metodologia adotada para 

a ordenação dos documentos, utilizando ferramentas da Biblioteconomia. As fotografias 

estão junto da documentação textual, divididas em pastas suspensas classificadas por 

assunto. Cada assunto foi dividido em subclasses, organizadas em ordem alfabética e 

cronológica.  

 O acervo é classificado de maneira singular, por tratar de assuntos muito 

específicos do Clube Athlético Paulistano. Não houve a preocupação de pesquisa em 

outros sistemas classificatórios, como podemos observar no modelo de classificação que 

foi adotado, listado na Tabela 5.  

 

 

Tabela 5 - Classificação do Centro Pró-Memória 

Assunto principal Assunto específico 

Esportes Aquanástica, Atletismo, Badminton, Basquete, Bocha, Capoeira, 
Caratê e Judô, Deck Tênis, Esgrima, Futebol, Gamão, Ginástica 
Olímpica, Halterofilismo, Hipismo, Ioga, Mini Tênis, Musculação, 
Natação, Pesca, Ping-Pong, Pólo Aquático, Tai-Chi, Tênis, Remo, 
Squash, Tênis, Vôlei, Xadrez. 

Eventos Copa, Estatuto Comitê Olímpico BR, Brasil, Jogos Colegiais, 
Calendário Esportivo, Entrega de Troféus, Escola de Esportes, Escola 
de Tênis, Olimpíada Universitária, Pan-Americanos, Troféus, Jantar 
dos Atletas, Homenagem aos Atletas, Olimpíadas. 
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Social Caipiras em Quadrinhos, Campanhas do Agasalho, Bazar, Boulevard 
e Expresso, Café da Manhã, Baile Havaí, Balé (Jazz e Sapateado), 
Bateria, Almoços, Aniversários e Atividades Diversas, Carnaval, Ceia 
Queirociana, Centenário, Chá de Senhoras, Chá da Tarde, Cinema, 
Circo, Concertos, Concursos, Coral, Culinária, Cursos, Danças, 
Debutantes, Desfile, Dia das Crianças, Dia do Idoso, Dia das Mães, 
Mães de 9 Filhos, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Encontros, 
Entrevistas, Exposições, Feng Shui, Festa Anos 70, Festa do 
Centenário, Festa Clubber, Festa Flash Back, Festa de Funcionários, 
Festa Junina, Festa Paulistano Lounge, Festa Rock in CAP, Festa 
Sundance, Festa no Tietê, Festival de Campos de Jordão, Festival da 
Primavera, Folclore e Livros, Formatura, Idade de Ouro, Índio 
Kakakalu, Baile da Ilha Fiscal, Jantares, Jazz e Sapateado, Jogos de 
Cartas, Jogos de Salão, Lançamentos, Literatura, Livros, Missa 
Flamenca, Noite Brasileira, Noite em Buenos Aires, Noite de Gala, 
Música, Natal, Noite Alemã, Noite do Branco e Vermelho, Noite 
Italiana, Noite do Jazz, Noite em Munique, Noite do Pagode, Noite 
em Paris, Noite em Portugal, Noite do Taiti, Noite do Tango, O que 
mais curto, Ópera, Palestras, Páscoa, Passeios, Paulicéia, Pianista 
Fernando Cohen, Pic-Nic, Pilates, Pizzaria do CAP, Premiação, 
Primeiros Socorros, Programa Legal, Rèveillon e Shows A-H, Shows 
de J a W, Social, Sunset Hours, Talento do CAP, Teatro do CAP, 
Teatro do CAP, Teclado, Tours, Vacinação, Vídeo, Violão, História, 
CAP na História, Gripe Espanhola, Jardim América Urbanização, 
Revolução, Museus, Museu do CAP, CAP Fundação, Galeria dos Ex-
Presidentes, Presidentes e Velódromo 

Estruturas do CAP Almoxarifado, Audiovisual, Auditório, Autorama, 1ª Andar Social, 
Barbearia, Bar Social, Bar do Tênis, Bar do Térreo, Belvedere, 
Biblioteca Circulante, Biblioteca Social, Boate, Botânica, Buffet 2º 
Andar Social, Brinquedoteca, Cafeteria, Caixa Automático, Campo de 
Futebol, Caixa Eletrônico, Comunicação, Cozinha, Estacionamento, 
Engenharia e Manutenção, Fachada, Fotos Carro Antigo, Fisioterapia, 
Fraldário, Garagem (Construção, Inauguração), Horta, Jardins, 
Parques e Praças, Manutenção, Postos de Atendimento Médico, Pau-
Brasil, Pergolado, Painéis Diversos, Musculação, Lago, Lavanderia, 
Lojinha, Piscina Coberta, Piscina Olímpica, Piscina Semi-Olímpica, 
Piscina Social, Piscina Velha, Placas Diversas, Playground, Prédio, 
Recanto Infantil, Refeições, Restaurante 1900, Sauna, Sede Social, 
Serviço Médico, Uniformes, Vestiários. 

Administrativa Regulamento, Relatórios Anuais, Retrato dos Atletas, Serviços 
Fotográficos, Falecimento, Fichas Cadastrais, Fotos do Clube, 
Flâmulas, Administrativo, Carteiras Sociais, Comissões Jurídicas, 
Crachá, Reuniões, Eleições, Estatutos, Jantares do Conselho, Posses, 
Atas de Reunião, Coquetel, Convenção, Conselho Deliberativo, 
Diretoria. 

 

 Dentre as instituições-memória visitadas, esse setor foi o que apresentou maior 

dificuldade no atendimento. Devido à polissemia das imagens, foi eleito apenas um 

assunto para indexação e guarda, demandando, posteriormente, pesquisa por tentativa e 
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erro para encontrar imagens com temas semelhantes. Identificamos uma imagem do 

acervo do Clube Athlético Paulistano em um livro, sobre a inauguração da nova sede, 

que era um dos temas de nossa pesquisa de campo. A documentalista não conseguiu 

encontrar essa imagem, já que não existia a pasta “inauguração”. Como nessa fotografia 

havia uma piscina, foi pesquisado pelo assunto “piscina” e, posteriormente, por “jantar”, 

mesmo assim sem sucesso.  

 

 

7.4 Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU)/Biblioteca – Setor Audiovisual 

 

 

O acervo de fotografias da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo, formado por imagens doadas por professores, escritórios de 

arquitetura e familiares, encontra-se no Setor Audiovisual da Biblioteca. A organização 

é realizada com metodologia da área de Biblioteconomia; portanto, as imagens foram 

agrupadas e classificadas por assuntos. De maneira geral, a entrada do catálogo está 

dividida por “Cidade”, “Autor” e “Assunto” (Figuras 33, 34 e 35). Esse tipo de 

classificação possibilita a busca tanto pelo assunto genérico (DE Genérico) quanto pelo 

específico (DE Específico). Além de auxiliar na busca por temas mais específicos, 

oferece condições de vermos temas genéricos de maneira a ter uma idéia do conjunto 

subordinado a um dado assunto, através também de remissivas (Figura 36).  

 

 
Figura 33 - Ficha catalográfica por “Cidade” do acervo fotográfico do Setor 
Audiovisual da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, 2009. 
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Figura 34 - Ficha catalográfica por “Autor” do acervo fotográfico do Setor 
Audiovisual da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, 2009. 

 

 

 
Figura 35 - Ficha catalográfica por “Assunto” do acervo fotográfico 
do Setor Audiovisual da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
USP, 2009. 

 

 

 
Figura 36 - Ficha catalográfica remissiva do acervo fotográfico do Setor 
Audiovisual da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, 2009. 
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Em 2003, as coleções de fotografias oriundas dos escritórios de arquitetura de 

Gregori Illych Warchavchik, João Batista Vilanova Artigas, Rino Levi (em fase de 

organização) e Ramos de Azevedo foram reclassificadas, recebendo a mesma 

classificação do Setor de Projetos, o que possibilita ao usuário do acervo uma pesquisa 

mais rápida.  

Os arquitetos Gregori I. Warchavchik, Vilanova Artigas e Rino Levi são 

reconhecidos como importantes representantes do estilo modernista com inspiração 

racionalista, que perdurou da década de 1950 à de 1980 (BUZZAR, 2005). Os 

escritórios de arquitetura desse grupo de profissionais, em sua fase atuante, contratavam 

fotógrafos especializados em fotografia industrial e arquitetônica para o 

acompanhamento técnico das obras de construção. Assim, encontramos fotografias de 

desenhos técnicos, maquetes, obras de construção e projeto já finalizado, configurando-

se num histórico fotográfico completo do projeto arquitetônico (Figuras 37 e 38). 

 

 

  
Figura 37 - Gaveta do fichário onde se encontram 
as fichas catalográficas de todo acervo de Gregori 
Illych Warchavchik do Setor Audiovisual da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, 
2009. 

Figura 38 - Ficha catalográfica do acervo 
do escritório técnico “Ramos de Azevedo” 
Severo & Villares do Setor Audiovisual 
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da USP, 2009. 
 

 

A indexação dos assuntos é feita de forma genérica, como, por exemplo: 

fachada, fachada lateral, sala, interior, construção, jardim, vista aérea (Figura 39). A 

indexação dos desenhos de projetos de arquitetura segue a regra do SIBix. 
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Figura 39 - Ficha catalográfica do acervo do escritório de arquitetura de Gregori Illych 
Warchavchik do Setor Audiovisual da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, 
2009. 

 

A pesquisa no acervo do Setor Audiovisual segue o modelo “não delegado”. 

Para realização da pesquisa no acervo é preciso fazer contato telefônico ou enviar e-

mail para agendar visita, enviando previamente uma solicitação do tipo de imagem ou 

assunto que se queira pesquisar. A consulta ao material, previamente separado, deve ser 

agendada. O pesquisador efetua a seleção das imagens e solicita a digitalização 

mediante pedido em ofício formal. Para a retirada da imagem digital e o pagamento da 

taxa de manutenção de acervo é feito novo agendamento. Portanto, a pesquisa ao acervo 

fotográfico demanda várias etapas, pelas seguintes razões: o corpo técnico é reduzido – 

uma bibliotecária, um auxiliar e dois estagiários – e não existe um sistema 

informatizado para a busca, que é realizada diretamente nos arquivos de fichas de papel.  

No que se refere à política de indexação, podemos afirmar que o Setor 

Audiovisual conhece claramente o perfil do usuário, composto, predominantemente, de 

estudantes de arquitetura. Esse setor utilizou a classificação CDD do setor de Projetos 

Arquitetura. O vocabulário já consagrado e amplamente utilizado na instituição permite 

que a pesquisa seja realizada de maneira eficiente, dada a redundância entre os 

descritores e o acervo de plantas e projetos, formando um universo de informações 

coerente dentro de um sistema único de recuperação de informação.  
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7.5 Análise dos acervos idênticos 

 

 

 Na entrevista, averiguamos os procedimentos realizados pelos documentalistas 

no que se refere à análise do conteúdo da imagem e aos processos de seleção de termos 

para a indexação. Levamos em consideração em nosso trabalho de avaliação dos 

processos de indexação a influência do perfil da instituição-memória, acrescida da 

formação de graduação do documentalista, e chegamos a algumas conclusões, 

apresentadas nos itens a seguir. 

 

 

7.5.1  Primeiro caso: Indústrias Klabin do Paraná 

 

 

 Foram encontradas no acervo do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro (AHJB) e 

no Centro de Documentação e Memória Klabin (CDMK) imagens idênticas, de autoria 

de Peter Scheier, referentes às fábricas de papel e celulose do Grupo Klabin instaladas 

no Paraná. 

   Entre as décadas de 1950 e 1970, o fotógrafo Peter Scheier (1908-1979), dentre 

outros serviços, registrou o desenvolvimento tecnológico e industrial do país, criando 

ampla documentação iconográfica referente às grandes fábricas do Brasil e 

documentando a evolução tecnológica, os tipos humanos, as técnicas de fabricação de 

diversos produtos etc. No ano de 1963, esse fotógrafo foi convidado pelo Grupo Klabin 

para fazer o registro da instalação de uma nova máquina na planta industrial localizada 

na Fazenda Monte Alegre, no estado do Paraná.  

 Todo o conjunto de negativos ficou no arquivo pessoal do fotógrafo, que 

posteriormente foi encaminhado para o AHJB. As imagens selecionadas e ampliadas 

foram compradas pela empresa. Posteriormente, em 1989, esse acervo foi transferido 

para o CDMK. No caso específico das imagens que se encontram no AHJB, foi descrita 

toda a série documental, pois as palavras-chave utilizadas partiram de listagem 

elaborada pela esposa de Peter Scheier, e algumas delas foram inferidas pelo 

documentalista, tais como: Klabin, Mt Alegre, trabalhadores (geral), Paraná, anos 60, 
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Indústria, Indústrias Klabin, madeira, negativo extremamente danificado, RJ-0268, 

acetato.  

 
Figura 40 - Tela do Adobe Bridge, onde se encontram cadastradas as fotografias do 
acervo de Peter Scheier. Acervo Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, 2009. 

  

 Percebemos que os termos utilizados na indexação são genéricos, apresentando 

dados de conteúdo da imagem, datação e estado de conservação. A imagem (Figura 40) 

marcada por um “X” (interferência nossa) foi encontrada no acervo do CDMK, com 

dados mais precisos, já que cada imagem comprada do acervo de Peter Scheier foi 

descrita unitariamente. A descrição foi realizada em planilha desenvolvida no aplicativo 

MS – ACCESS e cada imagem recebeu um número de registro, que leva à localização 

precisa de guarda no acervo.  
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Figura 41 - Fotografia com número de registro 221(2) do 
acervo do Centro de Documentação e Memória Klabin.  

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 Na planilha de identificação do acervo fotográfico do CDMK, destacamos os 

seguintes campos preenchidos, referentes à Figura 41:  

Número de Registro: CM 000221(2)  

Descrição: Pesagem de papel, destacando a prensa de enfardamento 

(segundo plano) e funcionário com folhas cortadas e 

empilhadas sendo pesadas em balança apropriada (primeiro 

plano), da fábrica de Indústrias Klabin do Paraná de Celulose 

- IKPC. 

Data: década de 195062  

Autor: P. Scheier  

Palavras chave: vista interna; vista parcial; enfardadeira; funcionário; fábrica; 

IKPC-PR; papel; balança, máquina. 

 
                                                
62 As datas dos dois acervos não são idênticas. A datação do AHJB é exata, pois o acervo tem os originais 
e o fotógrafo inseriu esse dado extra-imagem. No CDMK a data foi inferida, pois não é possível 
determinar nessa imagem, pelo conteúdo, a data correta. 
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 Percebemos que o nível de detalhamento na descrição da imagem no Centro 

Documentação e Memória Klabin é maior do que na identificação realizada pelo 

Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. Nessa única imagem são identificadas as ações, 

pesagem; o nome específico de alguns equipamentos (prensa de enfardamento, 

balança); o tipo de produto, (folhas cortadas) e enquadramento (primeiro e segundo 

planos). As palavras-chave, oriundas da descrição da imagem, utilizam termos 

específicos do tesauro desenvolvido para esse fim. 

 No Arquivo Histórico Judaico Brasileiro não havia interesse em descrever 

detalhadamente o conteúdo de cada imagem. O acervo da Fototeca é extremamente 

variado, formado por imagens referentes a vários assuntos relativos à cultura judaica. O 

público é diversificado, incluindo escolas, editoras, pesquisas acadêmicas etc. Portanto, 

a identificação pelo conteúdo genérico já é suficiente para atender as necessidades 

gerais de seus usuários. Por outro lado, o acervo do Centro de Documentação e 

Memória Klabin é extremamente específico, atendendo à consulta, em sua maioria, de 

usuários internos ou pessoas diretamente ligadas ao setor de papel e celulose. Assim, 

desenvolveu um vocabulário controlado que contempla termos genéricos e termos 

específicos, classificados de forma hierárquica. Uma identificação genérica no CDMK 

traria respostas redundantes: por exemplo, uma pesquisa apenas por “máquina” traria 

uma quantidade enorme de imagens. No entanto, o termo genérico, máquina, também é 

utilizado, ou seja, a análise pré-iconográfica é realizada. Caso o usuário não tenha 

condições de saber quais máquinas existem na empresa, uma busca genérica é possível, 

mas caso queira, especificamente, uma enfardadeira, poderá encontrá-la de maneira 

rápida.  

 Esses diferentes indexadores utilizados nas duas instituições-memória refletem o 

olhar orientado para os conteúdos que são relevantes no atendimento específico dos 

usuários. 
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7.5.2  Segundo caso: inauguração do Clube Athlético Paulistano (CAP) 

 

 

 Algumas fotografias de Peter Scheier, guardadas no Arquivo Histórico Judaico 

Brasileiro (AHJB), referentes à festa de inauguração do Clube Athlético Paulistano, 

também se encontram no Centro Pró-Memória.  

As fotografias desse evento guardadas no AHJB foram descritas em conjunto, 

estabelecendo as palavras-chave com base nas listagens de srª Gertrudes. Como todas as 

imagens referentes à inauguração encontram-se reunidas, é possível observar o evento 

em sua totalidade (Figura 42).  

 O código de registro dessa série é 1195, e as palavras-chave são: Paulistano, 

inauguração, outubro de 57, clube, Serviço Particular, anos 50, Clube Paulistano, 

eventos, cerimônias, jovens, moda, mulheres, música, nitrato, foco noturno, Peter 

Scheier, família Peter Scheier63.  

 A mesma fotografia foi encontrada por acaso, quando da pesquisa referente às 

imagens da nova sede do Clube Athlético Paulistano (v. item 7.3.2). A imagem estava 

agrupada sob o assunto “Arquitetura”, pois é possível observar na fotografia a rampa 

principal de acesso à sede, construída pelo arquiteto Gregori Warchavchik. O assunto 

“Inauguração” foi perdido, pois essa fotografia foi agrupada fisicamente junto às 

imagens de “Arquitetura”. 

                                                
63 O fotógrafo Peter Scheier e sua esposa foram as únicas personalidades identificadas nessa série, pois a 
documentalista, por uma competência enciclopédica, conseguiu identificá-lo em diversas imagens e 
documentos do AHJB. 
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Figura 42 - Tela da planilha do Adobe Bridge para cadastramento do acervo de Peter Scheier no 
Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 
 

 

7.5.3  Terceiro caso: nova sede do Clube Athlético Paulistano  

 

 

 Imagens referentes à nova sede do Clube Athlético Paulistano (CAP), de autoria 

de J. Moscardi, foram encontradas no Setor Audiovisual da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo (FAU-USP) e no Centro Pró-Memória do Clube Athlético Paulistano.  

 Essas imagens estavam guardadas no acervo do Setor Audiovisual da FAU por 

registrarem o acompanhamento técnico dos projetos arquitetônicos de Gregori 

Warchavchik. Todas as imagens referentes às obras desse arquiteto estavam reunidas 

pelo código F W196 e subdivididas por projeto, acompanhando a organização realizada 

pela área de Projetos Arquitetônicos da Biblioteca da FAU. Assim, as fotografias do 

Clube Athlético Paulistano receberam um único código: F W196 725.85 CA (Figura 

43).  
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Figura 43 - Primeira ficha catalográfica referente ao projeto de construção da nova sede do 
Clube Athlético Paulistano, criada pelo Setor Audiovisual da Biblioteca da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da USP, 2009. 
 

 No total, são seis fichas grampeadas (Figura 44), somando a indexação de 293 

fotografias, em que as imagens são agrupadas e indexadas segundo as palavras-chave 

utilizadas no Setor de Projetos de Arquitetura. 

 

 
Figura 44 - Detalhe da última ficha catalográfica referente ao projeto de 
construção da nova sede do Clube Athlético Paulistano, criada pelo Setor 
Audiovisual da Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
USP, 2009, 2009. 

 

Como podemos observar, as fotografias guardadas no Setor Audiovisual sobre o 

Clube Athlético Paulistano estão misturadas, independentemente de data ou autoria.  
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Essas fotografias mostram claramente que os fotógrafos contratados pelos 

escritórios de arquitetura tinham como proposta comunicacional a mostração. Ao final, 

a intenção original manteve-se no tratamento intelectual dado a essas imagens pela 

Biblioteca da FAU, por ser uma instituição-memória alinhada com a proposta original 

do registro fotográfico.  

 

 
Figura 45 - Fachada da Rua Honduras, detalhes. s/d. Acervo Setor Audiovisual da 
Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP.  

  

A fotografia da fachada da rua Honduras (Figura 45) foi encontrada no setor 

Pró-Memória do Clube Athlético Paulistano, tendo como única forma de busca o termo 

“arquitetura”. As fotografias encontravam-se, como foi descrito anteriormente, junto das 

imagens da inauguração do clube e com imagens de outras instalações do clube, sem 

identificação de data. Apesar da identificação genérica, a solicitação de imagem 

referente à nova sede do clube, de autoria do arquiteto Gregori Warchavchik, foi 

atendida, pois o assunto indexado era o mesmo ali e na Biblioteca da FAU. Podemos 

concluir que, no caso do tratamento biblioteconômico realizado por essas duas 

instituições, houve um resultado satisfatório na busca.  
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7.6 Considerações finais 

 

 

 De maneira geral, as instituições-memória visitadas não tinham uma política de 

indexação instituída claramente. Não havia nenhum manual que orientasse o 

documentalista quantos aos procedimentos que deveriam ser seguidos para a tarefa de 

indexação. O processo de indexação mais bem documentado, segundo nossos critérios, 

foi aquele realizado pelo Centro de Documentação e Memória Klabin.  

Por outro lado, percebemos que alguns pontos discutidos no item 6.1 foram 

levados em consideração para o estabelecimento de descritores, principalmente o 

público-alvo. Também foram utilizados, nessas instituições-memória, documentos 

textuais que auxiliaram na elaboração de uma linguagem documentária (LD), como os 

descritores já existentes no Setor de Projetos Arquitetônicos da Biblioteca da FAU e a 

lista dos assuntos fotografados por Peter Scheier, elaborada por sua esposa. 

O que foi preconizado por Marília Vidigal Carneiro (1985) ainda não é uma 

realidade nos acervos fotográficos eleitos para a análise, mas podemos afirmar que 

existe uma preocupação em buscar descritores condizentes com o perfil e a cultura da 

instituição.  

Os estudos de caso mostram eficiência na recuperação da informação quando 

esta é mediada pelo documentalista, mas cabe perguntar: se o acervo fosse 

disponibilizado em um banco de imagens pela Internet, a recuperação seria igualmente 

eficiente? Sem a mediação de um documentalista conhecedor do acervo e dos 

descritores, como se faria a busca no acervo? Justamente para tornar o acervo menos 

dependente da memória do documentalista é que regras claras para o tratamento 

documental devem ser estabelecidas e tornadas públicas. Essas regras se concretizam 

particularmente na LD e na política de indexação. 
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8 CONCLUSÃO 

 

 

A polissemia, vista como a característica mais marcante da imagem fotográfica, 

é sua verdadeira riqueza. Cada pessoa vê fotografias de uma maneira distinta e, com os 

mesmos olhos que viram o mundo, re-conhecem o que já viram de alguma maneira ao 

seu redor. Existem imagens cujo conteúdo pode ser facilmente reconhecido: nossos 

pais, o parque onde brincávamos na infância. Vemos em revistas os lugares que 

gostaríamos de conhecer; em jornais, lugares nos quais nunca gostaríamos de estar, 

pessoas que achamos belas, ou feias. Não importa, sempre temos um comportamento 

único diante de uma fotografia. Ela nos informa e nos desperta sentimentos. Quem não 

se emociona ao ver as fotos das crianças refugiadas, registradas pela objetiva do 

fotógrafo Sebastião Salgado? 

Parte de toda essa avalanche de informações, registradas em imagens 

fotográficas, está guardada em arquivos, museus e bibliotecas. A função do 

documentalista é transpor o papel de mero espectador para se tornar o profissional 

responsável pela disseminação dessas informações. Caso a imagem seja identificada de 

forma equivocada não teremos acesso a essa informação. Uma fotografia poderá ficar 

perdida entre muitas outras, pois se não reconhecemos um presidente da república, por 

exemplo, numa imagem e não o identificamos, essa informação não será recuperada.  

A Ciência da Informação vem ao encontro dessa problemática, com reflexões 

referentes à criação de metodologias para auxiliar o documentalista a percorrer o longo 

caminho do processo de representação documentária. Como foi abordado neste trabalho, 

as discussões e os apontamentos sobre análises do conteúdo das imagens são recentes, 

apesar de as fotografias sempre serem vistas, desde sua invenção, como ricas fontes de 

informação. 

A nossa intenção principal nesta dissertação foi realizar um levantamento da 

bibliografia relativa à análise de imagens, e propor encaminhamentos e soluções 

referentes ao trabalho do documentalista em acervos fotográficos. A abordagem 

principal foi que, apesar da polissemia da imagem, a leitura da fotografia pode ser 

orientada a partir de propostas advindas da própria instituição mantenedora do acervo.  

Através dos estudos de Gastaminza (1999), foi possível compreender as 

competências que acionamos para entender o conteúdo informacional de uma 
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fotografia. O quadro de modelos comunicacionais desenvolvido por Schaeffer (1996), 

criado através de um estudo semiológico, nos faz refletir sobre as diversas formas pelas 

quais a imagem pode ser entendida, dependendo de seu contexto de produção e sua 

finalidade.  

As metodologias desenvolvidas para a indexação de imagens são um suporte 

extraordinário para nortear as informações que deverão ser selecionadas para a 

indexação a partir de uma análise de conteúdo. A utilização de linguagem documentária, 

por sua vez, é uma ferramenta imprescindível para criar processos de indexação 

consistentes e confiáveis. 

Os encaminhamentos propostos por Marília Vidigal Carneiro (1985) para o 

estabelecimento de uma política de indexação, apesar de terem sido criados para 

bibliotecas, tendo como foco o tratamento de livros e periódicos, é viável para o 

tratamento de imagens, já que a abordagem principal é o estabelecimento de regras que 

auxiliem o acesso à informação registrada.  

Inferimos que todos esses dados devem ser utilizados a favor de um objetivo a 

ser cumprido dentro de uma instituição-memória e nossa proposta é a utilização de uma 

política de indexação para o uso correto de todos esses princípios e métodos de análise 

da imagem. 

Os estudos de caso comprovaram que os objetivos e a infra-estrutura da 

instituição-memória norteiam a forma de indexar os acervos fotográficos, mesmo sem a 

clara definição de uma política de indexação per se. O documentalista, consciente do 

público-alvo, dos recursos tecnológicos e financeiros disponíveis e compreendendo a 

proposta da instituição mantenedora do acervo, fez suas escolhas quanto ao que deveria 

ser indexado e colocado à disposição do usuário, de forma precisa ou redundante, 

específica ou genérica. Portanto, podemos afirmar que determinada imagem será 

identificada de maneiras diferentes, dependendo do contexto de recepção.  

Este trabalho não esgota a carência de metodologias para análise iconográfica e 

construção de ferramentas eficazes para recuperação da imagem. Precisamos de mais 

estudos de caso e levantamento de metodologias criadas para a indexação de 

fotografias. Existe ainda uma grande carência no desenvolvimento de ferramentas que 

auxiliem o documentalista na análise iconográfica e, mais ainda, na divulgação desse 

modelo de trabalho. 
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Empenhamo-nos em mostrar que a identificação do conteúdo da imagem pode 

ser equivocada ou insuficiente, como no modelo do Clube Athlético Paulistano. 

Portanto, faz-se necessária a criação de métodos para que a seleção do conteúdo 

informacional se realize de forma satisfatória dentro de um contexto cultural, histórico, 

datado. A criação de linguagem documentária alinhada à política de indexação contribui 

para limitar a polissemia da imagem, orientando o documentalista, no universo plural da 

imagem, quanto ao que deve ser relevante para aquela instituição. Esperamos ter 

contribuído para que sejam realizadas mais pesquisas referentes à imagem fotográfica, 

mesmo sabendo que a resposta para esta pergunta nunca se esgota: o que seria isso? 
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