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Resumo 
 

 

A pesquisa “Sistematização do acervo de Fotos Cor (1970 – 2000) do Centro de 
Documentação Musical da Universidade Federal de Pelotas: considerações sobre 
uma prática de gestão de acervos” visa sistematizar o acervo de fotos coloridas do 
Conservatório de Música da Universidade Federal de Pelotas inseridas na proposta 
do Centro de Documentação Musical e do Memorial da Música da cidade de Pelotas 
a partir da catalogação do presente acervo por meio de um banco de imagens 
digitalizadas que servirá para conservar e preservar os exemplares originais, além 
de facilitar seu acesso a pesquisadores e à comunidade em geral, contribuindo 
assim para a memória da música em Pelotas como resgate de sua memória 
histórica. 
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Introdução 

 

 

O presente trabalho pretendeu desenvolver e aplicar uma proposta para a 

Sistematização do acervo Foto Cor (1970 – 2000) do Centro de Documentação 

Musical do Conservatório de Música da Universidade Federal de Pelotas. A 

pesquisa aqui apresentada teve como objetivo principal a catalogação do acervo 

fotográfico de fotografias em cor inserindo-o no processo de sistematização que o 

projeto Centro de Documentação Musical da Universidade Federal de Pelotas e 

Memorial da música da Cidade de Pelotas vem desenvolvendo.  

A problemática apresentada nesta monografia diz respeito às questões de 

conservação próprias dos acervos fotográficos em suporte de fibra e de origem 

fotoquímica, bem como ao trabalho de sistematização voltado para a pesquisa. 

Sendo assim, este estudo cerca o tema da conservação de fotografias de natureza 

histórica com a discussão sobre fotografia como suporte de memória e, 

conseqüentemente, como fonte para pesquisa.  

Ao longo do curso, algumas disciplinas auxiliaram neste trabalho. Podemos 

citar a disciplina “Princípios de Conservação e Guarda”1, que enfatizou os cuidados 

com peças de acervos e museus e “Seminário de Museologia” nas quais tivemos 

como ministrantes museólogos como Mário Chagas e Cícero de Almeida 2 que 

abordaram amplamente a idéia de Patrimônio Cultural, Museus e Acervos.   

Vale destacar também a importância da disciplina “Princípios de Conservação 

de Acervos Fotográficos”3, oferecida pelo curso de Mestrado em Memória Social e 

Patrimônio Cultural a qual participei na condição de aluna especial. Esta colaborou 

sobretudo por oferecer bibliografias específicas sobre acervos fotográficos, vindo a 

preencher uma lacuna até então existente no pensamento específico sobre a 

conservação de acervos fotográficos e sistematização de acervos. 

Durante essa pesquisa, foram utilizados referenciais bibliográficos sobre a 

história do Conservatório de Pelotas, sobre a conservação fotográfica e sobre 

fotografia como fonte de pesquisa em história, tendo em vista que a fotografia só 

pôde ser considerada como documento histórico a partir da década de 80. 

 

                                                 
1 Disciplina ministrada pela Professora Francisca Michelon. 
2 Ambos professores do Curso de Museologia da UNIRIO.  
3 Disciplina ministrada também pela Professora Francisca Michelon. 
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No que diz respeito à história do Conservatório, é importante salientar o livro 

de Pedro Henrique Caldas, História do Conservatório de Música de Pelotas, e 

também História iconográfica do Conservatório de Música da UFPEL4. Com o intuito 

de ampliar nossa perspectiva sobre a conservação fotográfica, foi de suma 

importância, por sua vez, obras da FUNARTE, como os “Cadernos técnicos de 

conservação fotográfica”, além de obras de autores como Luis Pavão e Sérgio Burgi. 

Sobre fotografia como fonte história, utilizou-se um artigo de Maria Lúcia Cerutti 

Miguel presente na Revista ACERVO e também a obra de Marie-Loup Sougez, 

abordando a história da fotografia. 

A importância dessa pesquisa está diretamente vinculada à proposta do 

Centro de Documentação Musical da Universidade Federal de Pelotas, o qual já vem 

atuando desde seu início em 2001 como projeto de pesquisa e extensão, tendo 

como objetivo principal a organização, catalogação, digitalização, divulgação e 

ampliação do material do acervo histórico-documental do Conservatório de Música 

desta Universidade.  

Esta é uma pesquisa continuada, uma vez que o acervo fotográfico pode ser 

dividido em colorido ou Preto e Branco (PB). As fotografias em PB já catalogadas 

encontram-se dentro de envelopes numerados, os quais, por sua vez, encontram-se 

dentro de pastas de Poli Vinil Celulóide (PVC), também numeradas. Porém, as que 

até então não tinham sido catalogadas, estavam dentro de armários, colocadas em 

envelopes ou álbuns, ainda bastante dispersas.  

O acervo fotográfico possui em torno de 350 fotografias PB e mais de 1.200 

coloridas, cuja catalogação até o início dessa pesquisa não tinha sido feita. Tal 

constatação é importante pois aponta e justifica o principal objetivo desta pesquisa, 

qual seja, a catalogação e organização do acervo fotográfico de Fotos Cor do 

Conservatório de 1970 a 2000.  

Nesse sentido, nossa proposta tem por objetivo aplicar os seus resultados a 

favor da preservação do acervo fotográfico com o intuito de divulgação desse 

material aos pesquisadores em geral. E nesta medida apresentar parte da história 

cultural da sociedade pelotense. 

 

 
4 Publicação mais recente organizada pela Professora Isabel Porto Nogueira que apresenta de 
maneira muito interessante a história do Conservatório de Pelotas e seu riquíssimo acervo. 
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1- A Instituição 
 

O Conservatório de Música surgiu como idéia em 1918, através de um projeto 

de “interiorização da cultura artística no Rio Grande do Sul”, tendo Guilherme 

Fontainha e José Corsi como seus precursores. Estes tinham como objetivo a 

criação de um conjunto de centros culturais que permitisse a circulação de artistas 

de renomes nacionais e internacionais, além de promover a educação musical na 

região sul. (CORTE REAL, 1984). 

No dia 18 de setembro de 1918, fundou-se o Conservatório de Música de 

Pelotas, sendo a primeira instituição oficial fundada especialmente para o ensino da 

música na cidade, a segunda entidade no gênero a ser fundada no Rio Grande do 

Sul e a quinta no Brasil (NOGUEIRA, 2005).  

Num primeiro momento, a instituição era particular e atendia somente as 

famílias mais ricas e importantes, o que modificaria em 1937, com a sua 

municipalização crescendo e conseqüentemente o número de matrículas exigindo 

mais professores (CALDAS, 1992). Além disso, a promoção de concertos com 

artistas de renome internacional foi muito presente.  

Em 1969, o Conservatório tornou-se unidade agregada à Universidade 

Federal de Pelotas (CORTE REAL, 1984), processo este que se completou em 

1983, com a incorporação pela UFPEL da folha de pagamento de professores e 

funcionários, até então afeita ao Município.  

O Conservatório de Música da Universidade Federal de Pelotas possui um 

importante acervo documental, no qual se encontram grande variedade de 

documentos.  Boa parte dele foi constituída pelo próprio Conservatório dentro de sua 

trajetória institucional, o que o coloca em destaque, uma vez que pouquíssimas 

instituições constituem os seus acervos. Esses documentos são importantes, pois 

contam parte da história do Conservatório e suas políticas de promoção da cultura 

musical dentro da cidade de Pelotas.   

Este trabalho não é o primeiro que objetiva o manuseio de acervos 

fotográficos. Outros já foram feitos como, por exemplo, nesse próprio curso, a 

monografia de Daniela Davi, que trabalhou com diferentes acervos fotográficos da 

cidade, entre eles o do Conservatório de Música. Outra monografia de importância 

para esta pesquisa é a de Luiza Costa Rodeghiero, sobre o acervo da Biblioteca 
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Pública Pelotense.  Mas o que mais se relaciona com o presente trabalho é a 

importante pesquisa de Maria Augusta Martiarena de Oliveira intitulada “O Acervo 

fotográfico do Conservatório de Música da Universidade Federal de Pelotas: 

caracterização e organização de ficha catalográfica” que se constituiu na análise das 

fotografias PB inseridas no período 1918 a 1969. O período escolhido ela retoma 

dois marcos temporais importantes na vida do Conservatório: a sua fundação em 

1918 e a sua conversão em unidade agregada à Universidade Federal de Pelotas 

em 1969. 

O presente estudo pretendeu dar continuidade aos outros projetos já feitos 

contemplando também outras pesquisas que estão em andamento.5 E também vale 

lembrar que essa proposta está vinculada aos projetos institucionais “Centro de 

Documentação Musical da Universidade de Pelotas” e “Memorial da música da 

cidade de Pelotas”, que são coordenados pela Diretora do Conservatório, Prof.ª Dr.ª 

Isabel Porto Nogueira. Este trabalho tem também como propósito, através do 

levantamento de toda a documentação existente, a criação de um centro 

universitário de pesquisa nos campos da musicologia, história e memória musical da 

cidade de Pelotas e região. Convém ressaltar que o trabalho de conservação desse 

acervo, o qual trata de atividades feitas pela instituição desde sua fundação, hoje 

pertencente à UFPel, conta com um acervo histórico, iconográfico e musicológico 

sem igual em toda a região sul do Brasil. 

 

 

 

 

 

 
5 Patrícia Porto Pereira. O Conservatório na imprensa: a importância dos jornais diários na 
pesquisa sobre a formação da memória de uma sociedade. Mestranda em Memória Social e 
Patrimônio Cultural (UFPel). (em andamento). 
Yimi Walter Premazzi Silveira Junior. Centro de Documentação Musical Músical- Acervo Digital. 
Acad. do Curso de Música, Bolsisita CNPq desde 2006, membro do grupo de Pesquisa em 
Musicologia. (UFPel). (em andamento) 
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2- A Musicoteca e o Acervo Documental 

 

A Instituição Conservatório de Musica de Pelotas possui poucos espaços 

disponíveis ao abrigo dos materiais, sendo assim, o acervo fotográfico, como todo o 

acervo histórico da Instituição divide sala com o acervo da Musicoteca.   

A Musicoteca do Conservatório surgiu em 1997 por iniciativa do Professor 

Marcelo Macedo Cazarré quando este passou a fazer parte do quadro de docentes 

da UFPel. (NOGUEIRA, 2005). Neste espaço estão dispostos alguns armários de 

ferro, nos quais o acervo referente ao universo musical encontra-se distribuído. 

Podemos achar discos, cd’s, dvd´s, partituras, livros relacionados à temática 

musical, entre outros, utilizados freqüentemente pelos alunos do Conservatório em 

suas atividades de pesquisa, pelos professores e também pela comunidade ( Fig. 1). 

Em um dos armários reservado unicamente ao Centro de Documentação 

Musical (CDM) estão armazenadas as fotografias em preto e branco e os demais 

documentos pertencentes ao mesmo, como programas de concertos, livros de 

autógrafos, documentos do grêmio de alunos do Conservatório e Diretório 

Acadêmico Carlos Gomes, livros de matrícula, entre outros (Fig 2) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Vista Parcial de alguns armários da Musicoteca. 
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Figura 2: Armário do Centro de Documentação.  

 

As fotografias em PB, por sua vez, encontram-se em pastas polionda ou em 

álbuns que já foram catalogados. 

Este acervo foi constituído com base em fotografias enviadas por artistas 

como forma de divulgação de seu trabalho e por fotografias feitas pela própria 

instituição, com o intuito de retratar solenidades e comemorações, além das 

fotografias de docentes e funcionários. Algumas poucas doações foram feitas ao 

Conservatório, principalmente por antigos professores ou por seus descendentes. 

Já as fotografias feitas pela própria instituição retratam notadamente 

comemorações, fotografias de formaturas, apresentações e audições de alunos, 

além de fotografias de platéia, professores e funcionários. Esse costume de retratar 

as atividades do Conservatório de Música é ainda mantido nos dias hoje. 

No entanto, esse registro fotográfico atual dos acontecimentos do 

Conservatório vem sendo feito em formato digital, assunto sobre o qual discutiremos 

mais a seguir, levando em consideração sua prática, suas maneiras de conservação, 

e, sobretudo, a necessidade de uma abordagem diferente sobre esta nova maneira 

de catalogar e preservar este novo tipo de acervo. 
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3 - O Acervo Cor 

 
O Acervo Cor, bem como todo o acervo da instituição, retrata atividades 

cotidianas e datas festivas do Conservatório, atividades de sala de aula, eventos 

comemorativos, recitais de alunos, apresentações de artistas convidados, entre 

tantas outras. 

Durante a avaliação do acervo em nossas primeiras visitas, constatamos que 

o número de exemplares do Acervo Cor era bem maior que o do PB. Portanto, para 

melhor delimitar essa pesquisa, foi proposto um recorte temporal em que 

analisaríamos o material de 1970 a 2000, pois este procedimento daria continuidade 

ao projeto anterior que compreendia a análise da produção realizada de 1918 até 

1969.  Convém lembrar este foi um período em que o registro fotográfico ainda não 

era feito por máquinas digitais, como acontece atualmente.    

Durante um primeiro levantamento, constataram-se algumas falhas temporais 

nos registros, pois a década de 70 quase não foi registrada, obtendo-se apenas a 

partir de 1981 um grupo de fotos as quais retratam atividades cotidianas da 

Instituição (Fig. 3). 

 
Figura 3: CDMAC-001 – Fotos alunos, 1981. 
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A partir do recorte temporal feito para essa pesquisa, surgiu o 

questionamento: “Qual seria o motivo pelo qual não teríamos registros das 

atividades do Conservatório de Música na década de 70 mas apenas alguns que 

correspondiam ao ano de 1981 e outros, que representavam a grande maioria, 

registrando as atividades realizadas entre os anos de 1997 e 2000?”  

É importante destacar que a década de 70 foi um período de transição tanto 

no que diz respeito à fotografia, quanto ao Conservatório de Música de Pelotas. 

Em se tratando da fotografia, ao longo dos anos 70, como destaca Sougez, 

esta linguagem teve um reconhecimento definitivo, conquistando uma segurança até 

então desconhecida. Nas palavras da Autora, “a imagem documental segue seu 

rumo, ainda que a reportagem tenha sido um tanto marginalizada com o 

desenvolvimento do vídeo e da informação televisiva” (SOUGEZ, 2001). E, portanto, 

a cor torna-se cada vez mais utilizada, tanto nas fotografias documentais quanto em 

outras áreas como publicidade e moda, deixando de lado a produção fotográfica em 

preto e branco. 

No entanto, só a partir da década de 80 que as ciências sociais e históricas 

demonstram um interesse em usar a fotografia como “representação constitutiva de 

significado”, ou seja, tratá-la como fonte histórica válida para a reconstrução do 

passado. (MIGUEL, 1993) 6

Em se tratando do Conservatório de Música, em 19697, como mencionamos 

anteriormente, este passou a ser unidade agregada à Universidade Federal de 

Pelotas. Com isso muitas modificações ocorreram como, por exemplo, os cursos 

Superiores de Música passaram a ser denominados Cursos de Bacharelado em 

Música, com habilitações em Canto, Piano, Violão, Flauta e Violino. Ainda em 1971, 

temos a criação do curso de Licenciatura em Música sob os cuidados do 

Conservatório de Música e do Departamento de Música do Instituto de Artes. 

(NOGUEIRA, 2005).  Portanto, com isso se tornam notória as modificações as quais 

o Conservatório de Música vinha sofrendo, modificações essas presentes até hoje.  

 

 
6 Maria Lúcia Cerutti Miguel - Historiadora e Chefe do Setor de Documentos Iconográficos do Arquivo 
Nacional.  
7 DECRETO Federal n. 65.881, de 15 dez. 1969: “Aprova o Estatuto da Universidade Federal de 
Pelotas” In: Corte Real Antônio. Subsídios para a História da música no Rio Grande do Sul. 
2.ed.rev. Porto Alegre, Movimento. 1984. 
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4 - A Base de Dados  

 

O Centro de Documentação Musical (CDM), como já vimos, é um projeto que 

abrange todos os documentos históricos do Conservatório de Música da UFPel e 

tem como objetivo a digitalização de todos os documentos desta Instituição.  

Atualmente muitas instituições já vêm utilizando programas de bancos de 

dados para catalogar e descrever acervos musicais. Esses programas são próprios 

para o armazenamento de grandes quantidades de informações, padronizando-as e 

organizando-as em tabelas que podem facilmente ser relacionadas entre si.  

Segundo Fernando Binder (2004), estas são algumas vantagens que esses 

programas podem nos proporcionar: a) facilidade de armazenamento e digitalização 

das informações; b) entrelaçamento das informações; c) padronização das 

informações coletadas; d) atualização rápida e continua.  

Depois de alguns testes e pesquisas, o Centro de Documentação Musical 

optou por utilizar o programa Access da Microsoft, por tratar-se de um programa de 

fácil acesso e manuseio e também por possuir diversos manuais em língua 

portuguesa disponíveis no mercado. 

Durante a criação desse banco de dados (Fig.: 4), foram selecionadas as 

principais informações que seriam importantes para todo o acervo, uma vez que não 

havia nele apenas registro do material fotográfico, mas sim variados documentos 

históricos do Conservatório de Música como: concertos de alunos, hemeroteca, 

concertos de artistas convidados, matriculas com fotografias, documentos 

administrativos, documentos do antigo Grêmio e, além disso, o acervo particular 

doado à Instituição pela família de Andino Abreu. 
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Figura 4:Tela de abertura do Banco de Dados. 

 

 

Essas temáticas encontram-se separadas em tabelas8, sugerindo assim ao 

pesquisador a escolha da base de dados a qual ele pretende consultar.  

Por essa pesquisa tratar unicamente sobre o acervo fotográfico, passamos 

agora a apresentar questões pertinentes a esse acervo.  

Tendo em vista que esta pesquisa realizou-se a partir de testes freqüentes, 

algumas alterações foram realizadas na medida em que se faziam necessárias para 

o melhor encaminhamento do trabalho, como por exemplo: aumento de caracteres 

de alguns campos, eliminação de campos desnecessários ou simplesmente 

alterações visuais de seu design. O resultado destas alterações deu origem à 

seguinte tabela (Fig.5): 

 

                                                 
8 Segundo Binder (2004), tabelas são conjuntos de registros dispostos em um ou em mais campos. 
Campo, por sua vez, é a informação específica a ser armazenada. 
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Figura 5: Formulário de fotografia. 

 

 

Segundo Oliveira, os critérios temáticos estão subdivididos em espaço, 

pessoas e acontecimentos. Estes temas apresentam subdivisões, ou seja, séries. O 

espaço está subdividido em: salas de aula, salas de funcionários e outras partes do 

prédio. A temática pessoas está subdividida em professores, alunos e funcionários, 

artistas visitantes e platéia. O sub-critério professores, alunos e funcionários, está, 

por sua vez, subdividido em: Grêmio dos Alunos do Conservatório de Música, 

professores e funcionários. Artistas visitantes encontra-se subdividido em: 

individuais, grupos, com instrumento e com dedicatória. E, finalmente, a temática 

acontecimentos está subdividida em apresentações, audições de alunos e provas e 

palestras, exposições, comemorações e solenidades. (OLIVEIRA, 2003).   

Vale destacar que a troca de idéias entre outros núcleos de pesquisa eram 

constantes em todo trabalho, tomando como exemplo a importante colaboração do 

bolsista do CNPq, Yimi Walter Premazzi Silveira Junior que tem como sua pesquisa 

a criação do Centro de Documentação Musical Musical - Acervo Digital.  
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4.1 - Preenchimento da Ficha Catalográfica 
 
 

Levando-se em consideração as diferenças temporais entre as duas 

pesquisas, algumas modificações foram feitas para cumprir com as necessidades do 

atual acervo, passando assim o preenchimento da ficha Catalográfica apresentar os 

seguintes critérios: 

 

 Número de Inventário: Cada exemplar foi caracterizado por uma sigla CDMAC 

(Centro de Documentação Musical Acervo Cor) correspondendo, portanto, à 

instituição e à coleção pela qual ele pertence.  
 Pasta/ álbum: Após cada pasta completa, ela recebe uma numeração; 
 Setor: Este campo corresponde ao material que vem sendo catalogado (livros 

de programas, partituras, fotos...); 
 Legenda: Se a fotografia apresenta alguma legenda, neste campo ela é escrita 

tal qual está no exemplar; 

 Forma de aquisição: Nesse campo temos as opções: arquivo da instituição 

compra, doação, outros e permuta. Existem algumas doações feitas por antigos 

diretores, mas a grande maioria das fotos desse período foram feitas pelo 

próprio Conservatório, portanto a forma de aquisição mais freqüente é a 

primeira opção; 
 Temática: O espaço se divide em individual e coletivo, subdividindo-se ainda 

em professores, alunos e funcionários, artistas visitantes e platéia; 

 Palavra-chave: O preenchimento desse campo ainda deve ser melhor 

especificado com base em outras pesquisas do CDM que estão sendo 

realizadas, pois esse permitirá o cruzamento de informações com as outras 

temáticas; 

 Cor, dimensões e suporte: Seleciona-se a foto de acordo com o acervo a qual 

pertence (colorido ou PB), logo em seguida a partir de suas reais medidas em 

centímetros seguindo a ordem altura x largura e, por fim, levando em 

consideração a existência ou não de suporte (se existe suporte o mesmo 

também será medido); 
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 Apresenta: Aqui marcamos se o exemplar apresenta algum rasgo, escrito, 

manchas ou fungos e logo em seguida, nas observações, detalhamos o que foi 

encontrado; 
 Estado de Conservação: Campo muito importante, pois permite avaliar o 

estado de conservação em que o exemplar se encontra: Bom, Regular ou 

Ruim; 
 Dia, Mês, Ano: Sempre que possível este campo deve estar completo. Quando 

alguns exemplares não apresentam datação, o ano ou a década, pelo menos, 

precisam ser registrados; 
 Local: O local em que a foto foi registrada (Salão do Conservatório, teatros, 

cidade, estúdios); 

 Personagens: Sempre que possível deve haver a identificação das pessoas 

que estão ali retratadas; 
 Dedicatória: Se o exemplar apresentar alguma dedicatória será nesse campo 

transcrita; 
 Outras fontes ou imagens relacionadas: Aqui sempre que possível serão 

especificadas outras fontes correspondentes como, por exemplo, o número de 

inventário de uma outra foto que faz parte desse mesmo evento e/ou 

acontecimento; 
 Fotógrafo ou estúdio: Nesse campo especificamos o autor da foto e/ou a 

cidade na qual ela foi produzida; 

 Observações: Campo de grande importância, pois complementa os demais 

campos de toda a ficha. Deve ser o mais rico em detalhes do exemplar sempre 

que possível; 
 Imagem: Nesse campo é gerado um hiperlink para rapidamente ser possível a 

visualização da imagem. 
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Passamos a ter o seguinte formulário: 

 
Figura 6: Formulário de visualização completa. 

 

 

A maior dificuldade que existe durante o preenchimento das fichas é a falta de 

informação nos exemplares como podemos ver no exemplo anterior (Fig. 6). 

Algumas fotos encontram-se soltas em caixas e/ou envelopes sem identificação 

alguma sobre dados relativos ao ano, ao local, aos personagens, dificultando, assim, 

o processo de seu preenchimento.  

Logo depois de todo processo de numeração, digitalização e preenchimento 

da ficha, o exemplar passa a ser armazenado dentro de pastas de PVC, 

devidamente numeradas como o restante do acervo. 
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Figura 7: Formulário de visualização rápida. 
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Figura 8: Tabela de dados junto ao Banco de Dados do CDM. 
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 - Possibilidades para a Sistematização: identificação de soluções 

A idéia presente na composição dessa pesquisa fez parte de um projeto já em 

andam

ificuldades 

(Fig.8)

sistematização. 
 

 

ma problemática constante no momento em que se estabelecia a seqüência 

da si

ausências no que tange a informações do evento retratado.     

5
 

 

ento, vinculado ao Centro de Documentação Musical. Isso tudo acabou 

condicionando o cumprimento das etapas de adaptação desse trabalho.   

Durante o seu desenvolvimento foram se apresentando inúmeras d

.  Os documentos fotográficos encontravam-se fragmentados, alguns em 

álbuns, outros em envelopes e/ou incorporados a negativos e exemplares soltos.  Os 

exemplares que estavam soltos eram colocados em envelopes de papel individuais 

os quais também seguiam com a mesma numeração do exemplar na parte exterior.  

 

 

Figura 8: Caixa onde o Acervo se encontrava antes de iniciar o processo de 

 

U

stematização foi a inexistência de dados disponíveis, como datas e 

legenda/temática, para se efetuar uma catalogação precisa. Três pastas, cuja 

origem se fez por doação, têm em sua organização uma seqüência cronológica de 

fotografias constituída por lacunas (alguns saquinhos vazios e fotos removidas) e 
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e álbuns menores e 

envelo

Cor) correspondendo, 

portan

eria o acondicionamento individual, porém o 

mesm

ação 

tendo 

-se uma das funções 

sociais

através do 

compu

A metodologia implementada para o desenvolvimento do trabalho consistiu na 

limpeza dos exemplares, na sua numeração e na remoção d

pes em estado de conservação precário.  A numeração aconteceu no verso 

do documento, em seu canto inferior direito. Os exemplares que se encontravam 

fixados em algum suporte permaneciam colados e a numeração era colocada no 

suporte mais próximo possível, seguindo o mesmo padrão.   

Durante a sistematização, cada exemplar está sendo caracterizado por uma 

sigla CDMAC (Centro de Documentação Musical Acervo 

to à instituição e à coleção pela qual ele pertence. Em seguida o campo da 

numeração do exemplar partindo de 0001 até o número necessário para que se 

chegue à totalidade de fotografias, obtendo assim CDMAC-0001; foi usado um hífen 

para separar as siglas dos números para que os mesmos não sejam confundidos. 

Esse tipo de processo já vinha sendo adotado dentro da Instituição, entretanto aqui 

se acrescentou as siglas para diferenciar o acervo de fotos PB do acervo de fotos 

Cor. Toda numeração é feita no verso de cada exemplar a lápis, de acordo com o 

indicado em manuais de conservação. 

As fotografias foram acomodadas em grupos, de acordo com o evento a que 

pertenciam.  O ideal de conservação s

o acabou por ser um tanto preventivo devido à insuficiência de recursos. 

  Durante o processo de sistematização, seguindo as indicações de Pavão 

(1997), o sistema de numeração promovido precisou ser prático e de fácil utiliz

em vista que tanto os responsáveis pela coleção, quanto os utilizadores iriam 

ler e escrever várias vezes esses números.  Segundo o mesmo autor, “simplifica-se 

a numeração o mais que possível para que se torne realmente funcional” (PAVÃO, 

1997). Este aspecto deve ser observado com muita atenção tento em vista também 

o uso dos materiais por parte dos funcionários da instituição.  

Esse sistema de numeração acarreta uma grande facilidade na busca de 

informação por outros pesquisadores, sendo que, aqui, tem

 dos arquivos, isto é, o seu acesso ao documento simplificado.     

Outra preocupação que não podemos deixar de frisar ao criar-se um sistema 

de numeração, diz respeito à compatibilidade de sua utilização 

tador, tendo em vista o processo de informatização do acervo.  Durante o 

processo de digitalização, o exemplar recebeu um número a lápis evitando seu 

comprometimento.  A digitalização, como etapa final do processo de conservação, é 
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assim a seguinte divisão:  

 

etor 2 - Recortes de Jornais até 1990  

 do Conservatório e Diretório Acadêmico 

tógrafos (1933-2000) 

de) (fotos em preto e branco e 

anto, essa divisão ainda é muito recente e está em fase de adaptações, 

assim como os testes que ainda estão ocorrendo com o Banco de Dados. Nesse 

sentid

tos todo já digitalizado com as fichas preenchidas junto ao 

Banco

                                                

utilizada para fins de conservar/preservar o exemplar original e também como 

método fácil dos pesquisadores terem acesso à imagem. 

De acordo com a metodologia adotada pelo CDM, todo o material passou por 

uma divisão em setores9 para facilitar o trabalho, obtendo 

Setor 1 - Programas de Concerto até 1990  

S

Setor 3 - Documentos do Grêmio de Alunos

Carlos Gomes (1933-1966) 

Setor 4 - Documentação sobre a História do Conservatório de Música e Atas de 

reunião (1918-1993) 

Setor 5 - Pasta de correspondências (1933-1966) 

Setor 6 - Livros de Au

Setor 7 - Documentação Financeira (1933-1944) 

Setor 8 - Livros de Matrícula (1918-1959) 

Setor 9 -Fotos em Meio Físico (1924-atualida

coloridas) 

 

Port

o, é só através de seu uso que poderemos notar suas carências para assim 

poder solucioná-las.  

O Acervo Cor dentro da delimitação temporal especificada apresentou um 

montante de 1.103 fo

 de Dados do Centro de Documentação. A digitalização do material foi feita da 

mesma maneira que o restante do material catalogado pelo Centro de 

Documentação, ou seja, todas as fotos foram digitalizadas em 300 dpi no formato 

jpg.   

 
9 Divisão de setores para o uso do CDM sugerido pelas professoras Isabel Nogueira e Patrícia Porto. 
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6 - Preservação das Informações Fotográficas em um Acervo 
Digitalizado 

 

A organização e preservação de acervos fotográficos é uma temática que 

apresentou significativa expansão nos últimos vinte anos, uma vez que propiciou o 

desenvolvimento e a sistematização de técnicas e procedimentos que permitiram a 

implantação de bem sucedidos projetos de conservação de coleções fotográficas em 

diversos países. 

Com constante aprimoramento das novas tecnologias de informação, o 

campo da preservação fotográfica vem incorporando gradualmente novas soluções 

baseadas em especial nas próprias transformações que a fotografia vem sofrendo 

com a crescente incorporação da tecnologia digital em diferentes etapas do 

processo de produção fotográfica. Como afirma Sergio Burgi: 

  
Com a introdução de scanners planos e câmeras digitais de média e alta 

resolução, a fotografia digital e a digitalização de imagens passaram a ser 

uma realidade cada vez mais acessível, tendo nos últimos cinco anos (1995 

– 2000) atingido um nível de desenvolvimento tão acentuado que nos leva a 

concluir que a era da fotografia tradicional baseada na sensibilidade à luz 

dos sais de prata iniciada em 1839 com a daguerreotipia está chegando ao 

fim, e será substituída por um novo período de produção de imagens 

prioritariamente digitais. (BURGI, 2006.) 

 

 

Com o auxílio da tecnologia, muitas instituições têm optado, com sucesso, por 

disponibilizar imagens de seus acervos para consulta por meio de computadores. 

Essa opção torna a consulta mais rápida e versátil facilitando o trabalho dos 

funcionários que não necessitam retirar constantemente o material do local onde 

estão devidamente condicionadas, para retornar a guardá-lo logo em seguida. Este 

mecanismo de pesquisa permite ainda pôr em público a consulta de imagens bem 

antigas e debilitadas, evitando assim seu manuseio e também o manuseio excessivo 

de algumas provas (PAVÃO, 1997). 
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Além disso, se o pesquisador necessitar adquirir uma cópia, não é necessário 

recorrer ao original, pois poderá adquiri-la através de uma impressão feita pelo 

computador rapidamente com custo reduzido. Vale lembrar que as imagens digitais 

não podem ser consideradas como substitutas das imagens fotográficas originais, 

como ressalva Pavão, pois a qualidade de um original é sempre superior.  Ainda 

destaca o autor:  
 

 

Para além do mais, as imagens digitais também não são uma forma de 

preservação a longo prazo, por duas razões: 1º - neste momento não 

existem certezas acerca da estabilidade da imagem em suporte óptico ou 

magnético; 2º - a imagem digital requer uma maquina sofisticada para que 

possa ser lida; como a tecnologia está a evoluir rapidamente, dentro de 30 

ou 40 anos os actuais leitores estarão certamente obsoletos. (PAVÃO, 

1997). 

 

De acordo com Peter Mustardo (2004), entre as questões a serem 

consideradas quanto ao uso dos computadores para a preservação de informação 

fotográfica existem vantagens e desvantagens, relacionadas aos seguintes 

aspectos: acesso; espaço; custos; uso na restauração; normas; preservação. 

Sobre o acesso, sabemos que com a digitalização de coleções a deterioração 

do material é reduzida, causada pela procura manual, mais tradicional e trabalhosa, 

dos registros de fotografias originais. Portanto, é bom lembrar que simplesmente 

possuir um sistema computadorizado não trará resultados imediatos. A catalogação 

de uma coleção fotográfica e a execução de anotações detalhadas sobre o conteúdo 

de cada imagem exige um grande esforço, tanto físico quanto intelectual. 

Um melhor acesso e uma distribuição de informação cada vez maior no ato 

de catalogação de uma coleção contribuem de maneira mais ampla para a 

instituição a qual pertence fazendo com que um nível maior de informações esteja 

disponível para consulta. 

Tendo em vista a economia de espaço, o fato de uma coleção inteira de 

imagens fotográficas poder ser armazenada num pequeno disco removível oferece 

uma grande vantagem. Entretanto, esta economia precisa apresentar alguns 

cuidados, já que compactação significa que qualquer dano no meio de 
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armazenagem poderá resultar em perda enorme, se não total, da informação 

codificada.  

Sobre o uso da restauração feita por meios digitais, o importante nesses 

procedimentos é que os originais não sejam alterados. Depois de ter passado pela 

digitalização e convertidos em códigos eletrônicos, os originais não são mais 

necessários nessa questão, pois não serão mais utilizados, portanto, as imagens 

produzidas devem ser manipuladas de várias maneiras para permitir a obtenção do 

produto final desejado.  Esse processo requer muito cuidado e muita atenção para 

realmente manter o registro sem alterá-lo, ou seja, restaurar a cópia digitalizada e 

não o artefato em si, preservando sua integridade. 

Um problema da computação é que, atualmente, ainda não há uma legislação 

em âmbito nacional para a produção ou retenção, a longo prazo, de registros 

digitais.  

A preservação desse material em disquetes, CD-ROM, discos rígidos, não é 

definitiva, pois estas ferramentas de armazenamento degradam-se com o tempo 

devido a fatores conhecidos por todos nós. Níveis excessivos de temperatura e 

umidade relativa (UR), partículas estranhas, cargas magnéticas, ataque biológico, 

acompanhado de danos físicos de proveniência qualquer, tudo isso pode acabar 

com as informações mantidas em um armazenamento eletrônico/digital.  

O armazenamento deve ser controlado, sendo recomendado baixos níveis de 

temperatura e de umidade relativa, num meio ambiente limpo e livre de partículas e 

poluentes gasosos, dentro de acondicionamento de boa qualidade. Considerando 

também que essas ferramentas são apenas úteis se houver uma máquina disponível 

para decodificá-las e interpretar seu conteúdo. 

No geral, os materiais fotográficos são arquivados no escuro, pois a constante 

incidência da luz pode causar-lhes deterioração. Por outro lado, como o próprio 

material constitui excelente base para a proliferação de fungos, somente dois fatores 

podem ser efetivamente controlados: a umidade relativa (U.R) e a ventilação na área 

de guarda.  

Para a guarda por períodos de curta duração, ou controle ambiental com a 

precaução de evitar fatores como a proliferação de fungos e microorganismos, 

Sergio Burgi (2006) recomenda, no mínimo, que os seguintes parâmetros de 

climatização sejam adotados: Temperatura preferencialmente abaixo de 20˚C, se 

possível, não acima de 24˚C, enquanto as fotografias preto e branco podem ser 
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armazenadas em uma temperatura em torno de 20˚C e as fotografias coloridas por 

serem mais instáveis exigem temperaturas mais baixas. A Umidade Relativa (U.R.) 

abaixo de 60% e não inferior a 30% (deve sempre que possível ser buscada 

estabilidade dos parâmetros fixados, evitando-se oscilações contínuas). Sabendo-se 

que as reações químicas podem ser aceleradas com o aumento indevido de 

temperatura. Portanto, se os materiais fotográficos forem expostos a altas 

temperaturas, sua ação de degradação conseqüentemente será acelerada.  

Para se ter uma imagem com resolução equivalente à qualidade de um 

original fotográfico, torna-se necessário o uso de equipamentos modernos com 

grande capacidade de armazenar dados, além de um investimento constante em 

modernização do sistema, o que pode ocasionar uma relação custo/benefício muito 

alta. Na maioria dos casos, o equipamento utilizado para o tratamento de imagens é 

um micro-computador e um scanner de mesa que aceita imagens até um 

determinado tamanho, sendo o material “escaneado” com baixa resolução para não 

gerar arquivos muito grandes.  

Na digitalização da imagem fotográfica, segundo Burgi (2006) trabalha-se 

normalmente em três tipos de arquivos de imagens: 

- aqueles sem nenhuma compressão de dados, isto é, sem nenhum tipo 

de processamento de dados por algoritmo que reduza seu tamanho (por ex: o 

formato TIFF); 

- aqueles com compressão de dados sem perda de qualidade de imagem, 

onde o algoritmo reduz o tamanho do arquivo, mas sem provocar perda de 

informação (por ex: formato TIFF com compressão LZW); 

- aqueles com compressão de dados com perda, onde o algoritmo 

promove uma redução no tamanho do arquivo, porém com comprometimento da 

qualidade da imagem (por ex: formatos JPEG e GIF). 

Todos esses procedimentos são muito úteis para a organização do acervo e 

facilitam a geração de cópias de consulta, mas não devem ser considerados como 

único procedimento de conservação, a não ser que estejamos lidando com acervos 

pequenos. Neste caso, esta opção revela-se uma boa alternativa, o que não 

acontece com um grande número de exemplares. 

Portanto, antes de qualquer atividade, um levantamento deverá ser feito em 

todo acervo, para que após a implantação de um acervo digitalizado alterações não 

sejam necessárias. 
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Retornando ao acervo aqui trabalhado, as medidas tomadas foram as mais 

pertinentes para com os recursos que possuímos, pois em se tratando de um acervo 

de uma instituição pública não apresenta fundos específicos para esse fim. Nesse 

sentido, não foi possível a realização de todas as atividades que gostaríamos que 

fossem feitas, uma vez que muitas delas requereriam um alto custo financeiro 

devido à necessidade da utilização de equipamentos tecnológicos e afins. E é 

importante destacarmos que muitas outras coisas poderão ser realizadas através de 

uma política de preservação, de difusão e de socialização do conhecimento, 

discordando, portanto, daqueles que pensam que preservar é sinônimo de ocultar. 
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Conclusão  
 
 

O Conservatório de Música da Universidade Federal de Pelotas é uma 

instituição que através de projetos de pesquisa, propostos e coordenados pela atual 

Diretora da Unidade Professora Isabel Porto Nogueira, vem buscando implementar 

recursos em busca de procedimentos de conservação adequados e condizentes 

com os acervos existentes no Centro de Documentação Musical. Dentre os seus 

objetivos está o de estabelecer procedimentos de conservação preventiva efetivos, 

passíveis de serem gerenciados através de pequenos cuidados como aqueles 

referentes ao uso do espaço, às condições desse para a guarda desses materiais, 

aos cuidados com seu manuseio e a um sistema de disponibilização para consulta 

que não prejudique a existência dos exemplares originais. 

Um fato recente atesta o reconhecimento que a comunidade vem tendo pelo 

trabalho sério que se desenvolve no Centro de Documentação Musical. Trata-se de 

uma importante doação feita por Helena Andino Abreu, filha do cantor e primeiro 

professor de canto do Conservatório de Música, Andino Abreu. Essa doação 

consiste em todo acervo pessoal organizado por Helena assim como o que fora 

organizado pelo seu pai. Ambos os acervos incluem partituras, programas de 

concerto, cartazes e críticas de jornal sobre a trajetória artística do músico e 

professor.  

Portanto, esse trabalho objetivou, primeiramente, constituir mais uma ação 

em prol da conservação que se vem desenvolvendo no Centro de Documentação 

Musical do Conservatório de Música da Universidade Federal de Pelotas. 

Uma das maiores dificuldades da instituição é a falta de espaço físico, pois 

mantém ainda as mesmas instalações da sua última reforma que ocorreu no final da 

década de 30 por força de sua municipalização e do aumento de seus alunos 

apresentando a necessidade de mais salas de aula e professores. 

Os recursos disponíveis são decorrentes em grande parte dos financiamentos 

de projetos de pesquisa, mas o volume do acervo, que vem aumentando, demanda 

investimentos de muitas ordens, nem sempre passíveis de serem abarcados por 

financiamentos para ciência. Todo o material histórico encontra-se armazenado em 

dois únicos armários de metal, um dentro da Musicoteca e outro entre uma sala de 
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aula e o laboratório de informática. Para tanto, os materiais precisam ocupar o 

menor espaço possível, fazendo com que tenhamos de, por vezes, acondicionar 

diversos documentos em uma única pasta, podendo assim acarretar prejuízos em 

seus conteúdos e em sua integridade, pois o ideal é não comprimi-los dessa forma. 

Tendo em vista as grandes dificuldades aqui apresentadas, essa pesquisa 

teve que ser realizada fora da Instituição, pois era inviável a manipulação do acervo 

sem um local reservado. 

Vale salientar que o Conservatório de Música permanece em constante 

atividade em meio a pesquisas e trabalhos acadêmicos de grande reconhecimento. 

Indiscutivelmente, tais atividades podem proporcionar ainda mais a toda comunidade 

pelotense significativas contribuições culturais através de seu Centro de 

Documentação o qual está agregado a um projeto maior que pretende a criação de 

um Memorial da Música na cidade de Pelotas. 

Durante a pesquisa prática, algumas fotos não puderam ser catalogadas de 

forma ideal, devido à falta de informações referentes às mesmas, e em outros 

exemplares as informações existentes ainda eram insuficientes, sendo necessárias 

complementações. Para tanto, sugiro alguma maneira para que essa identificação 

possa ser feita, como, por exemplo, a localização de depoentes e/ou antigos 

funcionários da Instituição, os quais poderão contribuir de maneira significativa em 

suas identificações, uma vez que o presente acervo não apresenta materiais muito 

antigos. 

Tal sugestão de identificação dos exemplares através de depoentes não pôde 

ser realizada no presente trabalho, devido ao grande tempo ocupado com a 

catalogação e sistematização de materiais.  

O resultado mais importante a que chegamos ao fim deste trabalho foi a 

digitalização de mais de 1.103 exemplares fotográficos coloridos e a implantação 

dessas imagens e seus respectivos dados junto ao sistema informatizado do Centro 

de Documentação, o que nos possibilita agora, a partir da execução de vários testes, 

descobrir suas falhas e as devidas soluções.  

Com esta implementação, amplia-se a capacidade de o Centro de 

Documentação cumprir com seu objetivo no qual prevê a organização, catalogação 

e sistematização das informações contidas no Acervo Histórico do Conservatório de 

Música da UFPel, e assim possibilitar sua divulgação via internet através do acervo 

digital. E, além disso, poder proporcionar o acesso à documentação aos 
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pesquisadores e ao público em geral, diminuindo o acesso direto ao material e 

buscando preservar a sua integridade devido a sua fragilidade. 

Atualmente existem algumas fundações como a FUNARTE que auxiliam 

outras Instituições na preservação de seus acervos através da disponibilização de 

bibliografias específicas ou até mesmo da solicitação de técnicos que vão até a 

instituição com o objetivo de avaliar o material e auxiliar a Instituição a qual visita, 

informando sobretudo os melhores procedimentos para a preservação do acervo. 

Tendo em vista os constantes avanços no campo da tecnologia da imagem, a 

Ciência provavelmente ainda trará muitas outras novas ferramentas de acesso de 

indexação para grandes conjuntos de imagens fotográficas, baseadas 

principalmente em tecnologias de consulta automática de imagens.  

Apesar da aparente complexidade tecnológica associada ao campo da 

preservação fotográfica, muito pode ser feito para prolongar a vida útil dos acervos 

fotográficos. Iniciando-se por medidas de baixo custo e alto retorno, através da 

educação e do treinamento dos técnicos da instituição, até investimentos mais 

significativos em infra-estrutura de climatização e controle ambiental para acervo, e 

sistemas informatizados de gerenciamento de bases de imagens. 

Tais investimentos são de suma importância pois viabilizariam pesquisas de 

maior qualidade, possibilitando uma verificação mais acurada das mudanças 

ocorridas no passado da Instituição, bem como a verificação do que permanece 

inalterado até  os dias de hoje. Sendo assim, estas ações contribuiriam efetivamente 

para que a rica história do Conservatório de Música da UFPel não se perca com o 

tempo através do esquecimento de suas memórias que se confundem com a própria 

história da cidade. 

Bem como afirma Boris Kossoy:  

 

“É óbvio que a fotografia se constitui num excelente documento que preserva 

em si a memória dos cenários, personagens e fatos da vida passada. Assim, os 

bancos informatizados de imagens, que neste momento se criam, prestarão, 

certamente, importante serviço à comunidade científica”. (Kossoy, 1993) 
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Apêndice 
 
 
 
 
 

 
Fig 1: CDMAC-0264 – Grupo, 1991. 
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Dados do Formulário  
 

 

 Número de Inventário: CDMAC-0264 
 Setor: Fotos 
 Legenda: Teatro Sete de Abril, Concerto de Professores, 29.10.91 

 Forma de aquisição: Doação; 

 Temática: coletivo, professores; 
 Cor, dimensões e suporte: colorida, 10 x 15 cm 

 Apresenta: Outro 

 Estado de Conservação: Bom 

 Dia, Mês, Ano:29 outubro de 1991 

 Local: Teatro Sete de Abril 

 Personagens: Nara Duval, Leda Pacheco, Afonso C. da Costa Jr., Pablo 

Espiga, Luis Guilherme Goldberg, Adão Pereira, Loila Weymer, Terezinha 

Röhrig, Magali Spiazzi, Delsuamy Vivekananda, Maria Elizabeth Salles, Luiz 

Hadê, José Homero de S. Pires 

 Dedicatória:  
 Outras fontes ou imagens relacionadas:  

 Fotógrafo ou estúdio: Iraíldes Mascarenhas 

 Observações: Material doado pela Prof. Maria Elizabeth M. de 

Salles;Integrante da pasta,"Atividades Artísticas, em foto, do Conservatório de 

Música-UFPel, entre os anos de 1990-1991-1992"; O exemplar encontra-se 

anexado em suporte de papel oficio, o qual possui medidas de 31,4 x 20,6 

cm; Este está na metade superior do suporte. Fotografia os referidos 

personagens, que compõe o corpo docente do ano de 1991, encontram-se 

em pé, posando para câmera. apresenta assinatura no canto inferior direito a 

qual foi possível identificar a fotógrafa reconhecida como Iraíldes 

Mascarenhas. 
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Fig 2: Formulário de visualização completa. 
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Fig 3: Formulário de visualização rápida. 
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