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Epígrafe 
 

Em qualquer livro de técnica fotográfica se pode ver a imagem 
de uma paisagem noturna em que brilha a lua cheia e cujo 
texto explicativo nos revela o segredo dessa obscuridade em 
pleno sol, mas a natureza do “banho” sensitivo com que está 
coberta minha retina não é bem conhecida pelo leitor, apenas a 
intuo, de modo que não se podem fazer correções sobre a 
filme para averiguar o momento real em que foi tirada. 
Apresenta-se noturno acreditem ou reinventem, pouco importa 
que se não conheça pessoalmente a paisagem fotografada 
pelas minhas notas, dificilmente conhecerão a outra verdade 
que lhes conto aqui. 

 
 

Ernesto Che Guevara 
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RESUMO 

 
 
Rodrigues, Ana Ramos. Usos do Acervo Fotográfico do Museu de 
Comunicação Hipólito José da Costa (2002-2011). 2014. 164 f. Dissertação 
(Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio 
Cultural. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 
 
 
Esta dissertação pretende analisar os usos do acervo fotográfico do Museu da 
Comunicação Hipólito José da Costa (MCHJC), localizado na cidade de Porto 
Alegre-RS. Criado em 1974, o referido museu tem a finalidade de guardar, 
preservar e difundir a memória dos meios de comunicação no Rio Grande do 
Sul. Esta pesquisa visa analisar os usos realizados pelos pesquisadores do 
acervo fotográfico da instituição para compreender como ocorre este processo 
de construção das memórias coletivas através de um museu. O trabalho 
pretende mostrar, diante desta “emergência de memória” que vivemos na 
sociedade contemporânea, como os usos de um acervo fotográfico, podem 
refletir uma das várias formas de expressão da “compulsão memorial”, como a 
comemoração/rememoração. Esta pesquisa mostrará que os usos do acervo 
fotográfico não ocorrem somente em datas comemorativas/rememorativas de 
grande porte, mas também em datas de amplitudes menores. No entanto, são 
nas grandes datas que elas tomam uma dimensão maior, como no caso dos 
cinquenta anos da Campanha da Legalidade (1961), 
comemorados/rememorados em 2011. Neste ano foram realizados eventos, 
produções e publicações referentes aos seus 50 anos com uso no acervo 
fotográfico do MCHJC. Constituído pelo Arquivo do Palácio Piratini, 
responsável pelos registros oficiais dos atos dos governadores entre 1947 e 
2006, as imagens foram produzidas pela Assessoria de Imprensa do Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul. Através dos usos do acervo fotográfico no 
ano de 2011, pode-se conhecer a dimensão desta data de 
comemoração/rememoração. Assim, através da análise dos usos do acervo 
fotográfico foi possível conhecer quais foram as produções realizadas entre o 
ano de 2002 e 2011. Dessa forma, observou-se que houve um marco na 
grande busca pelo acervo a partir da implantação do Projeto Memória Visual de 
Porto Alegre 1880-1960, realizado em 2005-2006. Este projeto desenvolveu 
ações que estimularam o acesso do público ao MCHJC. 
 
Palavras-chave: Museu da Comunicação Hipólito José da Costa. Fotografia. 
Campanha da Legalidade 
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ABSTRACT 

 
 

This thesis aims to analyze the use of the photographic collection of the Museu 
da Comunicação Hipólito José da Costa (MCHJC), located in the city of Porto 
Alegre-RS. Created in 1974, said museum aims to save, preserve and 
disseminate the memory of the media in Rio Grande do Sul This research aims 
to analyze the uses made by researchers from the photographic collection of 
the institution to understand how this process occurs construction collective 
memories through a museum . The study aims to show, before this "memory 
emergency" we live in contemporary society, such as the uses of a 
photographic collection, may reflect one of several expressions of "memorial 
compulsion" as a celebration/remembrance. This research will show that the 
uses of photographic collection does not occur only on specific dates/ 
reminiscent of large, but also dates of smaller amplitudes. However, are in great 
dates they take a larger, as in the case of the fiftieth anniversary of the 
Campaign Legal (1961), celebration/remembrance in 2011. This year events, 
productions and publications relating to his 50 years with the use of the 
photographic collection MCHJC were performed. Constituted by the Archive 
Piratini Palace, responsible for the official records of the acts of governors 
between 1947 and 2006 images were produced by the press office of the state 
government of Rio Grande do Sul. Through the uses of photographic collection 
in 2011, can is to know the size of this date of celebration / remembrance. Thus, 
by analyzing the uses of photographic collection was possible to know what 
were the productions made between 2002 and 2011. Thus, it was observed that 
there was a major milestone in the quest for the acquis from the implementation 
of the Projeto Memória Visual de Porto Alegre 1880-1960, conducted in 2005-
2006. This project developed actions that encouraged public access to MCHJC. 
 
 

 
 
 

Keywords: Museu da Comunicação Hipólito José da Costa. Photography 
Campanha da Legalidade 
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 INTRODUÇÃO 

 

 

 

Esta dissertação, intitulada “Usos do Acervo Fotográfico do Museu de 

Comunicação Hipólito José da Costa (2002-2011)”, está vinculada à linha de 

pesquisa Instituições de memória e gestão de acervos do Programa de Pós-

Graduação do Mestrado em Memória Social e Patrimônio Cultural da 

Universidade Federal de Pelotas. 

Esta pesquisa analisou o acervo fotográfico do Museu de Comunicação 

Hipólito José da Costa (MCHJC) a partir dos usos destas coleções e materiais 

produzidos por pesquisadores entre os anos de 2002 e 2011. O MCHJC 

através das coleções presentes nesta instituição de memória tem buscado, 

desde sua criação, conservar, pesquisar e expor materiais das diversas áreas 

da Comunicação Social dos séculos XIX e XX como periódicos, fotografias, 

vídeos, filmes, discos, material de propaganda e objetos referentes à 

comunicação. 

O MCHJC está localizado no centro histórico da cidade de Porto 

Alegre-RS e é um órgão público vinculado à Secretaria de Cultura do Estado 

do Rio Grande do Sul. Esta pesquisa poderia ter selecionado qualquer outro 

tipo de coleção para realizar esta investigação, mas acredita-se que o acervo 

fotográfico apresente maiores possibilidades de análise pelo fato da “fotografia 

estabelecer em nossa memória um arquivo visual de referência insubstituível 

para o conhecimento do mundo” (KOSSOY, 2009, p.45). 

Ao longo do trabalho foi realizado um levantamento sobre trabalhos e 

pesquisas que utilizaram o acervo fotográfico do MCHJC. A hipótese com a 

qual se trabalhou foi o estímulo do uso da fotografia como ferramenta de 

conhecimento a partir do Projeto Memória Visual de Porto Alegre 1880-1960 

(PMVPA), o qual desenvolveu um sistema de gerenciamento eletrônico de 

imagens. Para confirmar esta hipótese foi realizado o levantamento dos usos 
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fotográficos para saber se houve um aumento nas pesquisas a partir do 

PMVPA ou teria apenas contribuído para sua preservação. 

A guarda de acervos em instituições de memória implica em algumas 

análises, pois vivemos em um momento em que nada se pode esquecer dentro 

desta emergência de memória de tudo lembrar. Nesse sentido, as políticas de 

preservação do patrimônio cultural podem ser uma forma para entendermos 

como uma sociedade se relaciona com seu passado e, mais especificamente, 

como determinados acervos são selecionados em detrimento de outros. 

O museu, como um construtor de memórias e identidades, é um 

“selecionador” do patrimônio. A seleção deste patrimônio pode ser 

compreendida através da curadoria do acervo, desde o momento da entrada da 

doação no museu, até o momento em que será catalogado e digitalizado para 

ser disponibilizado para os usuários. Todo esse processo apresenta algumas 

implicações de escolha do lembrar e do esquecer. É preciso lembrar que o 

fortalecimento de identidades implica o olvido de outras, pois lembrança e 

esquecimento andam juntos no processo de conhecimento do passado. 

A partir do conceito do ICOM (Conselho Internacional de Museus), o 

museu se define por uma instituição sem fins lucrativos, permanente, a serviço 

da sociedade e de seu desenvolvimento, e aberta ao público que adquire, 

conserva, pesquisa, divulga e expõe, para fins de estudo, educação e 

divertimento, testemunhos materiais do povo e seu meio ambiente. Conforme 

este conceito apresentado, o museu não pode mais ser tratado apenas como 

um lugar de depósito.  

O museu, por ser um lugar de preservação, acaba sendo um 

importante mecanismo de consagração da memória e de estratégia para 

afirmar as identidades de forma geral e podem servir também para reforçar 

identidades consagradas. Porém, ao mesmo tempo em que preserva as 

'identidades', os museus acabam legitimando-as em detrimento de outras, não 

representando determinados grupos de memória. Também, ao longo da 

história, os museus adquiriram diversos significados. No Renascimento 

serviram como gabinetes de curiosidades, depois abrigaram coleções 
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principescas fechadas e também foram instrumentos para criação de 

identidade dos Estados Nacionais.  

Os museus no séc. XX, a partir das grandes transformações da dita 

sociedade pós-moderna, ganharam outras atribuições, representações e 

significados. Segundo Pierre Bourdieu (1992), como imagem simbólica, estas 

instituições são detentoras de capital cultural. 

Manoel Luiz Salgado Guimarães (2007, p. 13) diz que vivemos um 

tempo em que a força dos investimentos sociais nas tarefas de memória 

ganhou grande visibilidade em nossa sociedade contemporânea. Portanto, 

torna-se importante uma reflexão sobre nossa sociedade em relação à 

produção de conhecimento através dos usos do passado e da forma de 

visibilidade deste passado. O autor questiona como refletir acerca dessa 

complexa relação entre o visível e o invisível quando os meios de visibilidade 

do passado parecem infinitamente alargados pela capacidade técnica de 

arquivamento do passado. 

Para compreender como ocorre esta articulação das coleções 

presentes no museu com o público em geral, neste caso, investigamos os usos 

realizados pelos pesquisadores no acervo fotográfico e como as produções 

realizadas através do acervo são compartilhadas para a sociedade e 

contribuem para a formação de algumas memórias. Estas produções são 

realizadas através das pesquisas constantes em instituições de memória, mas 

são em momentos como datas comemorativas que elas tomam uma dimensão 

maior de representação pela rememoração/comemoração. Esta pesquisa 

mostrará que nem sempre os usos do acervo fotográfico do MCHJC para fins 

comemorativos visavam datas comemorativas/rememorativas de grande porte 

como a Legalidade. Como se verá, outras datas de abrangência menor foram 

constantemente pesquisadas no museu. 

O problema principal da pesquisa centrou-se em mapear e analisar os 

usos das imagens fotográficas do MCHJC para entender como se articulam a 

construção/reprodução das memórias visuais. A partir do estudo de caso a 

comemoração dos 50 anos da Legalidade, sendo um dos temas mais 

pesquisados neste acervo, identificou-se as imagens mais pesquisadas e o 
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material produzido revelando a imagem que temos deste evento é formada 

pelo acervo deste museu. 

Para alcançar os resultados esperados, a metodologia aplicada 

consistiu em revisões bibliográficas, visitas ao MCHJC no setor de fotografia 

com a finalidade de coletar dados, a aplicação do método qualitativo e 

quantitativo para o levantamento dos usos fotográficos do museu, em 

entrevistas e pesquisa sobre os trabalhos realizados a partir desse acervo para 

o desenvolvimento deste trabalho. 

Nesta pesquisa está presente a articulação de um debate profundo 

sobre a finalidade e importância de um museu. Ulpiano Bezerra de Meneses 

(2010) defende a ideia do museu como um local com potencial para 

estabelecer um diálogo na construção do conhecimento histórico a partir da 

memória. Por sua vez, esta memória é evocada nos museus através dos 

objetos conservados, que são escolhidos pelos responsáveis para serem 

expostos. Assim sendo, Meneses estabelece duas questões que devem ser 

levadas em conta: que memórias são preservadas no museu? E quais as que 

se pretende preservar?1. 

Dentro deste contexto, o museu torna-se “um espaço de 

questionamentos e de indagações, um espaço de pesquisa e produção de 

conhecimento” (PEIXOTO, 2010, p.204). Um museu simplesmente não recolhe, 

guarda e preserva acervos para serem contemplados. O museu auxilia na 

produção do conhecimento, como o caso do MCHJC com seu acervo 

fotográfico que auxilia como suporte de estudos, pesquisas, exposições 

contribuindo para o conhecimento. A utilização do seu acervo como fonte de 

pesquisa para a recuperação/reconstrução de representações sobre o nosso 

passado vem comprovar o novo estatuto da fotografia dentro de uma instituição 

como o museu. 

                                                           
1
 A memória evocada em museus também é um assunto amplamente discutido por RAMOS, 

Francisco Régis Lopes. A danação do objeto: o museu no ensino de história. Chapecó: 
Argos, 2004, GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. Memória, história e historiografia. In: 
BITTENCOURT, José Neves; BENCHETRIT, Sarah Fassa; TOSTES, Vera Lúcia Bottrel 
(org). História representada: o dilema dos museus. Livro do Seminário Internacional. RJ: 
Museu Histórico Nacional, 2003. 
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Muitas vezes um acervo fotográfico é utilizado para expressar imagens 

de memória, as quais estão conosco em nosso dia a dia e sem percebermos 

que muitas das nossas memórias presentes em nossas lembranças fazem 

parte de uma representação associada entre pessoas, grupos e instituições. 

Para o desenvolvimento do tema proposto desta pesquisa estruturou-

se em quatro capítulos esta dissertação. 

O primeiro capítulo intitulado, Reflexões sobre museus e memórias, 

analisa a problemática do uso da memória na sua forma de manifestação nos 

museus, partindo do seu estado individual chegando ao seu estado coletivo a 

partir, da entrada da doação ao museu. O museu, como um evocador do 

passado, opera como um instrumento de representação da legitimação e ação 

pública da identidade coletiva. Utilizando-se de autores como Fraçois Hartog 

(2006), o qual discute a “crise” do tempo presente denominando de 

presentismo, Jöel Candau (2012), que utiliza conceitos sobre memória, 

protomemória, memória coletiva e mnemotropismo, e Maurice Halbwachs 

(1990) que discute memória individual e memória coletiva, buscou-se traçar um 

entendimento sobre a operação da memória e identidade dentro dos museus. A 

discussão está pautada na contemporaneidade, onde cada vez mais o museu 

apresenta-se como um fenômeno de fragmentação da memória. A questão 

proposta neste capítulo é a de vislumbrar os mecanismos que reiteram 

lembranças e esquecimentos, bem como a função social da fotografia para a 

construção de identidades durante esse processo. Na segunda parte deste 

capítulo intitulado, Museu da Comunicação Hipólito José da Costa, apresenta-

se um breve histórico sobre a instituição, seu funcionamento e a estruturação 

de seu acervo. Para finalizar, foi abordada uma discussão teórica sobre a 

Fotografia como documento-monumento, pois trata-se de discutir o uso da 

fotografia como instrumento de pesquisa e como documento, apresentando em 

que contexto histórico as coleções fotográficas de museus passaram a ter um 

tratamento de documento histórico. Assim, autores como Boris Kossoy, com 

sua respectiva trilogia Fotografia e História (2001), Os Tempos da Fotografia 

(2007) e Realidade e Ficções na Trama Fotográfica (2009), Ana Maria Mauad 

(2007), com a discussão sobre imagem/documento, Le Goff (1990) com a 
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abordagem documento/monumento e Françoise Choay (2001), a questão sobre 

monumento e monumento histórico, formaram as bases para a abordagem da 

fotografia como documento importante para a pesquisa histórica.  

No segundo capítulo, Acervo Fotográfico do MCHJC, será apresentado 

o acervo fotográfico do museu, as suas coleções e como estas se encontram 

organizadas, e, por fim, como ocorre a consulta para as pesquisas e as 

doações. No primeiro subcapítulo será apresentada a forma como foi 

construído o Projeto Memória Visual de Porto Alegre de 1880 a 1960. Este 

projeto teve como objetivo realizar ações de conservação, catalogação, 

acondicionamento, reprodução digital e a inserção das imagens catalogadas no 

banco de dados. Será apresentada uma breve discussão sobre instrumentos 

de fomento e investimentos na área museal, tendo como base a Política 

Nacional de Museus e também questões sobre a conservação dos acervos 

fotográficos trazendo como base teórica a autora Clara Mosciaro (2009). No 

segundo subcapítulo será discutido a Curadoria do projeto Memória Visual de 

Porto Alegre 1880-1960, o qual teve a curadoria da fotógrafa e coordenadora 

do setor fotográfico do museu, Denise Stumvoll, e da historiadora Naida 

Menezes. Para finalizar, Fotografia e memória abordará a fotografia como um 

evocador da memória passando a desencadear outras imagens em nossas 

lembranças que podem ser despertadas a partir de uma imagem que nos é 

apresentada. 

Antes de seguir adiante, se destaca a importância de introduzir nos 

dois primeiros capítulos uma análise mais teórica de reflexões sobre museus e 

memórias, fotografia, instrumentos de fomento e curadoria, pois, estes 

conceitos serão base para compreendermos o acervo fotográfico na construção 

das memórias coletivas através de um museu. Apesar de o museu ser um local 

de produção de conhecimento, isso não é o que ocorre geralmente. Talvez a 

exceção seja as coleções dos museus de história natural e de arqueologia, 

cujos seus acervos são amplamente pesquisados pelos especialistas das 

respectivas áreas. No entanto, ao contrário do que ocorre na ampla maioria dos 

museus, será visto nos próximos capítulos que a pesquisa no acervo 

fotográfico do MCHJC apresenta um aumento gradativo a cada ano e que a 
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partir do Projeto Memória Visual de Porto Alegre houve um sensível 

crescimento nas investigações no acervo. 

No terceiro capítulo, Usos das coleções fotográficas do acervo do 

MCHJC, encontra-se a parte empírica do trabalho e expõe-se a metodologia 

adotada no desenvolvimento desta pesquisa. A justificativa da escolha do 

período entre 2002 e 2011 para realizar a análise, está pautada nos anos da 

realização do projeto Memória Visual de Porto Alegre 1880-1960 que ocorreu 

em 2005 e 2006, permitindo uma análise dos usos fotográfico no MCHJC dos 

anos que antecederam ao projeto, durante sua execução e posterior a ele. No 

subcapítulo Tabela e Gráficos, apresenta-se as análises das tabelas e gráficos 

sobre os usos das imagens do acervo fotográfico do MCHJC por parte das 

pesquisas realizadas entre os anos de 2002 e 2011. Nesse sentido, foi 

realizada uma pesquisa através do método quantitativo por meio da leitura e 

sistematização dos dados do Documento de Uso de Imagem da instituição 

(DUI). No subcapítulo, As categorias construídas a partir dos Documentos de 

Uso de Imagem, apresenta-se informações sobre o DUI especificando a 

obrigatoriedade do pesquisador em preenchê-lo com as informações sobre 

quais as fotografias pesquisadas e a finalidade do seu uso. A partir dessa 

pequena descrição mostram-se as categorias que foram criadas sobre os 

diferentes usos do Acervo Fotográfico do MCHJC, totalizando-se dezoito (18) 

categorias. As categorias criadas sobre os usos foram elaboradas a partir do 

levantamento dos dados de 332 DUIs pesquisados entre os anos de 2002 e 

2011 foram a forma encontrada para organizar as informações e como toda 

classificação pode apresentar algumas arbitrariedades. Porém, este foi o meio 

pelo qual se conseguiu trabalhar com um grande volume de informações. No 

subcapítulo, Tabelas, são apresentadas duas tabelas construídas através do 

mapeamento dos usos entre 2002-2011. A primeira tabela (Tabela Geral) 

mostra o número absoluto de usos a cada ano e o total também demonstrado 

em percentual e a segunda tabela (Tabela de Variações Anuais) mostra os 

dados destacando-se dois períodos. No primeiro, são mostrados as 

informações e dados das consultas realizadas no acervo entre os anos de 

2002-2006, enquanto no segundo os dados referentes aos anos de 2007-2011. 
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Dessa forma, foi possível perceber as variações de crescimento e/ou 

diminuição dos usos da fotografia no acervo do MCHJC como fontes de 

pesquisas conforme as categorias criadas. No subcapítulo, Os Gráficos, 

expõem-se os gráficos entre os períodos de 2002-2011 mostrando os usos de 

cada ano através de uma descrição detalhada de cada pesquisa. Por fim temos 

o subcapítulo, Análises dos Gráficos dos Usos do Acervo Fotográfico do 

MCHJC, o qual trata-se de analisar os dados que foram levantados através dos 

DUIs utilizando o método qualitativo refletindo entre dois vetores esta análise: o 

primeiro sobre a importância do acervo enquanto centro de pesquisa para a 

construção de conhecimento acadêmico e o segundo sobre os temas 

rememorativos/comemorativos quase sempre presentes nos anos 

pesquisados.  

O quarto capítulo versa sobre um dos temas mais pesquisados deste 

acervo fotográfico. O Estudo de caso: A Campanha da Legalidade apresenta o 

contexto histórico deste acontecimento político de grande importância para a 

história do Brasil. No subcapítulo seguinte, As Imagens da Campanha da 

Legalidade pesquisadas em 2011, expõe-se as vinte e cinco (25) imagens mais 

pesquisadas sobre a Legalidade e uma análise das mesmas. E por último o 

subcapítulo, A comemoração dos 50 anos da Campanha da Legalidade através 

do Acervo Fotográfico do MCHJC, apresenta-se as produções realizadas pelos 

pesquisadores a partir do acervo fotográfico para a 

comemoração/rememoração deste evento e uma análise sobre a prática da 

compulsão memorial. 

A partir da problematização da construção discursiva sobre os usos dos 

acervos, esse estudo poderá contribuir para que outras instituições reflitam 

sobre suas ações de curadoria ao selecionar determinada coleção, pois, os 

usos das coleções presentes em museus ajudam a compor a memória 

preservada de uma determinada sociedade e isto implica no tipo de narrativa 

que está sendo realizada sobre o passado no presente. 

 As coleções, como suportes de informações apresentam-se como 

vestígios da sociedade. Assim, o museu como um local de preservação por 
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excelência, tem como função social disponibilizar as informações, os acervos e 

ao preservar fragmentos do passado, ajudar a escrevê-lo. 
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Capítulo 1 

 

REFLEXÕES SOBRE MUSEU E MEMÓRIAS 

 

 

 

O museu, dentro das suas múltiplas funções, atua também como um 

mecanismo de legitimação e como evocador de memórias. Mas como e de que 

maneira legitima e evoca tais memórias? A operação destes fenômenos ocorre 

a partir de seu acervo que passa a constituir uma representação do passado. 

Este processo inicia no momento da transposição do material para o museu, 

pois, ao adentrar na instituição, os objetos sofrem uma descontextualização e 

recebem a atribuição de novos valores e significados. A autenticidade destes 

valores é uma forma de legitimar estes acervos os tornando, na sua 

materialidade, um dispositivo de evocação de memórias. 

Mas além de ser um lugar de lembrança, o museu, em contrapartida, 

também é um local de esquecimento. A manifestação do lembrar e esquecer 

apresenta-se através dos discursos ideológicos manifestados pelos interesses 

do grupo que os produziram. Dessa forma, ao consagrarmos uma memória, por 

outro, se promove o esquecimento de outra. Mas, o esquecimento é algo 

inevitável. Neste sentido, um acervo fotográfico constitui-se em um mecanismo 

chave neste jogo de lembrar e esquecer, pois a fotografia, além de apreender o 

tempo, captura memórias e as legitima, e na sua ausência acaba renunciado-

as. 

 

 

1.1 Museus como construtores de memórias 
 

Os museus apresentam de forma organizada uma representação do 

passado através de suportes de memória, contrariando a ordem do tempo, 

criando um “tempo museal” através de vestígios do passado. Passado este 
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construído conforme determinado grupo acredita ser a sua história, 

representando um tempo que julga ser o correto (RODRIGUES; SERRES, 

2013, p.38) 

No museu existe uma ordem particular do tempo. Ainda que a história 

pareça fragmentada as representações de uma continuidade temporal 

predominam sobre os momentos de ruptura dos acontecimentos (JEUDY, 

1990, p. 24). Estas representações de continuidade do tempo estão presentes 

nos espaços de memória, como um “congelamento” dos acontecimentos.  

Um bom exemplo para refletirmos sobre continuidade e ruptura seria 

através da queda do muro de Berlim em 1989. Esse episódio serviu para 

François Hartog (2006, p. 265) discorrer sobre uma “crise” da ordem presente 

do tempo, denominada por ele de presentismo. Ou seja, estaríamos 

vivenciando um paradoxo entre a amnésia e a vontade de nada esquecer.  

Logo após a queda do muro, um fato chamou a atenção de Hartog para 

a estreita relação entre a museificação e mercantilização do patrimônio. Em 

seguida da derrubada do muro, houve uma museificação quase instantânea de 

seus fragmentos, pois, pedaços do mesmo foram colocados à venda com o 

selo Original Berlin Mauer (Hartog, 2006, p. 271). Essa relação museificação-

mercantilização, representada pelas amostras vendidas, demonstra um 

momento de ruptura do tempo passado e, agregado a um valor simbólico, 

simboliza um país que desapareceu. Transferido ao tempo presente, sua 

valorização está concentrada dentro da indústria econômico-patrimonial, 

transformando agora “um fragmento de memória” em um produto comercial. De 

forma materializada, é como se o passado estivesse encapsulado em um 

vestígio e sempre presente no tempo atual. Refletindo sobre o caso, Hartog 

entende que o futuro não é mais promessa ou “princípio de esperança”, mas 

ameaça (Hartog, 2006, p. 273). Por isso, passamos a marcar passo no 

presente e ruminar um passado que não passa. É como se o passado 

estivesse sempre presente e o futuro ameaçado a não chegar. (RODRIGUES; 

SERRES, 2013, p.38) 
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Do ponto de vista da relação com o tempo, o que esta proliferação 

patrimonial sinaliza? Hartog (2006) responde que seria um sinal de ruptura 

entre um presente e um passado. O patrimônio passa a ser utilizado como um 

recurso para um momento de crise do tempo, utilizado dessa forma para que 

não ocorra um esquecimento de determinado acontecimento (RODRIGUES; 

SERRES, 2013, p.38). Diante da “crise” de identidades em que vivemos, em 

nossa sociedade atual globalizada, a emergência das memórias seria uma 

estratégia de proteção e segurança das incertezas produzidas pela 

globalização. 

Em relação à “crise” do tempo como entender o papel social da 

fotografia no contexto de uma cultura visual2 contemporânea? Para Boris 

Kossoy (2007, p. 31) ao mesmo tempo em que se tem preservado as 

referências e lembranças do indivíduo, documentando os feitos cotidianos do 

homem e das sociedades e fixando a memória histórica, a fotografia também 

se presta aos mais interesseiros usos ideológicos.  

No caso do MCHJC, a preocupação está na preservação das coleções 

fotográficas como aporte documental para os pesquisadores e como suportes 

de memória, no sentido da evocação das lembranças, pois a fotografia é 

sempre o recorte de alguma coisa e também o registro de algo. Conforme 

Kossoy (2007, p. 133) a fotografia é um espaço recortado, fragmentado, o 

tempo paralisado; uma fatia de vida (re)tirada de seu constante fluir e 

cristalizada em forma de imagem.  

Para Pierre Bordieu, a fotografia também se encontra associada a 

vencer o tempo transcorrido, conforme citação abaixo: 
                                                           
2
   Conforme Charles Monteiro no artigo “A pesquisa em História e Fotografia no Brasil: notas 

bibliográficas”, Anos 90, Porto Alegre, v. 15, n. 28, p.169-185, dez. 2008 – cultura visual são 
os estudos o qual problematizam a forma como os diversos tipos de imagens perpassam a 
vida social cotidiana (a visualidade de uma época), relacionando as técnicas de produção e 
circulação das imagens à(s) forma(s) de se visualizar os diferentes grupos e espaços 
sociais (os padrões de visualidade), propondo um olhar sobre o mundo (a visão), mediando 
a nossa compreensão da realidade e inspirando modelos de ação social (os regimes de 
visualidade). Para saber mais sobre cultura visual: LIMA, Solange Ferraz de; CARVALHO, 
Vânia Carneiro de. Cultura visual e curadoria em museus de História. Estudos Ibero-
Americanos, PUCRS, v. XXXI, n. 2, p. 53-77, dez. 2005. KNAUSS, Paulo. O desafio de fazer 
história com imagens: arte e cultura visual. ArtCultura, Uberlândia, v.8, n.12, p. 97-115, jan-
jun, 2006. MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. Fontes visuais, cultura visual, história visual: 
balanço provisório, propostas cautelares. Revista Brasileira de História, v. 23, n. 45, p. 11-
36, jul. 2003. 
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[...] la fotografia tendría como funcíon ayudar a sobrellevar la angustia 
suscitada por el paso del tiempo, ya sea propoporcionando um 
sustituto mágico de lo que aquél se há llevado, ya sea supliendo las 
fallas de la memória y sirviendo de punto de apoyo a la evocación de 
recuerdos asociados; em suma, produciendo el sentimiento de vencer 
al tiempo y su poder de destrucción (2003, p.52). 

 
O antropológo, Jöel Candau (2009, p. 43) arrisca uma explicação deste 

movimento das sociedades modernas de compulsão memorial. Ele identifica 

esse fervor patrimonial como, mnemotropismo, ou seja, a constante ação 

humana em direção à memória e ao patrimônio. 

Mas como explicar o que estamos vivendo no momento atual, como se 

nada pudéssemos esquecer e tudo lembrar? 

Em relação a esta questão dos abusos da memória Paul Ricouer 

(2009, p. 54) fala da “justa memória”. Como podemos classificar o que seria 

uma “justa memória”? Para Candau “a 'justa memória' é uma memória que 

saberia manter o equilíbrio o entre o dever de lembrar (o que lembrar?) e a 

necessidade do esquecimento (o que esquecer?). 

A memória, como um evocador do passado, traz as informações e 

experiências de um fato vivido, partindo do individual ao coletivo, apresentado-

se de várias formas e podendo ser usada de maneiras diferentes. Conforme 

Ivan Izquierdo (2002, p. 89), a memória é nosso senso histórico e nosso senso 

de identidade pessoal. O museu como responsável pela institucionalização das 

coleções acaba sendo um instrumento de legitimação de memórias coletivas, 

pois uma coleção quando em uso privado representa o individual e no 

momento em que é doado ao museu acabará representando o coletivo, e 

através das lembranças podemos ter acesso aos vestígios do passado e 

fortalecer nossa identidade. 

Se existe a “justa memória”, existe a justa política patrimonial para 

preservação da memória? Para Candau (2009, p. 53) toda política de 

patrimônio está exposta a inúmeros desvios, sendo que dois merecem 

destaque: aquele do excesso e aquele da obsessão identitária. O do excesso 

pode ser de duas ordens: o de preservação e o de destruição. O primeiro seria 

o fenômeno da patrimonialização generalizada que tende a museificar a 
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sociedade como um todo; e o segundo seria o de destruição, estando 

interligado às práticas antipatrimoniais diferente das práticas apatrimoniais 

induzidas pelo caráter, por vezes insuportável de um fardo memorial3. Já a 

obsessão identitária acaba conduzindo um patrimônio contra o outro, como 

tradições concorrentes, ocasionando muitas vezes afrontamentos violentos, e 

por vezes, mortais. 

O museu pode ser atestado como um lugar de excesso de preservação 

do patrimônio, pois “corresponde ao modelo institucional vocacionado à 

construção e à administração da memória a partir de estudo, tratamento, 

guarda e extroversão dos indicadores culturais, materiais e imateriais” 

(BRUNO, 2006, p. 5). O homem, preocupado com a perda da sua história e da 

sua memória, reproduz cada vez mais “lugares de memória”, para utilizarmos 

uma expressão Pierre Nora4. Mas, por que existe esta necessidade? 

Na medida em que se perde a memória espontânea, caberia à 

sociedade criar e manter essas instituições museificantes, proclamadoras (e 

proclamadas) como sustentáculos da identidade social, pois os “lugares de 

memória” daí se originam e, sem a devida “vigilância comemorativa”, a história 

os eliminaria (CASTRO, 2009 p.95). Que direção pode-se dar a estes lugares? 

De que memórias, de quem e para a construção de que identidades estão se 

trabalhando? 

Estas reflexões são pertinentes em um momento no qual tudo parece 

ter que ser lembrado, como se precisássemos fabricar monumentos, formar 

                                                           
3
 As práticas antipatrimoniais (do prefixo grego anti: oposição) são diferentes das práticas 

apatrimoniais (do prefixo grego a: negação). A primeira significa um excesso de destruição 
enquanto a segunda a destruição pela negação de uma cultura. Por exemplo, a destruição 
dos pavilhões Baltar em Paris no começo dos anos 1970 foi uma política antipatrimonial, 
pois se destruiu tudo, enquanto a destruição na Índia, em 6 de dezembro de 1992, da 
Mesquita d‟Ayodhya é um exemplo de uma política apatrimonial. Ver CANDAU, Joel. Bases 
antropológicas e expressões mundanas da busca patrimonial: memória, tradição e 
identidade. Memória em Rede, Pelotas, v.1, n.1, jan/jul.2009. 

 
4
 Para Nora, só existe “lugar de memória”, porque não existe mais memória. Para o autor, 

estamos vivenciando uma época de “aceleração da história”, ou seja, um embate entre a 
memória verdadeira (aquela interligada às sociedades ditas primitivas ou arcaicas) e a 
história (a forma pela qual as sociedades modernas, pressionadas por mudanças rápidas, 
organizam seu passado). Em seu raciocínio, sustenta que “se o que eles [a sociedade que 
produz historia] defendem não estivesse ameaçado, não haveria necessidade de construí-
los”. Por isto a necessidade de se criar lugares para a preservação de memórias coletivas 
(1993, apud Castro, 2009, p. 94-95) 
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centros de memória, museus, arquivos institucionais de tudo para não 

perdermos nossa identidade. Candau (2009, p. 4) critica a identidade como um 

sentimento de essência, que é fortalecida através da memória e no caso de 

esquecimento sua perda. Nos museus também podemos perceber esta relação 

através das coleções que estão representadas como o fortalecimento da 

identidade (essência) de alguns grupos. Assim, a presença dos vestígios se 

torna necessária para construirmos um entendimento do passado. 

O passado relembrado é tanto individual quanto coletivo, dependendo 

da relação que cada um, ou que cada grupo, tem com seu passado. Sabemos 

quando temos uma lembrança, e seja ela verdadeira ou falsa essa memória 

relaciona-se de alguma forma ao passado (LOWENTHAL,1998, p. 78-87). Mas, 

como as memórias se manifestam?  

De acordo com Candau (2012, p. 21-24), a memória no âmbito 

individual se manifesta de três formas, variando de acordo com os indivíduos, 

grupos ou sociedades. A primeira é a protomemória, configurada como 

memória social incorporada aos gestos do corpo, da linguagem e técnicas do 

corpo que são resultado de uma maturação ao longo de várias gerações. A 

protomemória ocorre sem tomada de consciência, ou seja, de uma forma 

“imperceptível”, pois se apresenta na forma de se portar, falar, caminhar, sentir, 

pensar, etc. A segunda é a memória propriamente dita. Uma memória de 

recordação ou reconhecimento, evocação deliberada ou invocação involuntária 

de lembranças autobiográficas ou pertencentes a uma memória enciclopédica 

(saberes, crenças, sensações e sentimentos). A terceira forma é a 

metamemória: a representação que cada indivíduo faz de sua própria memória 

reivindicada. 

Passando do âmbito individual para o nível de grupos ou sociedades, o 

estatuto dos termos protomemória, memória e metamemória mudam ou ficam 

totalmente invalidados. A protomemória não se aplica a um grupo, pois 

nenhuma sociedade come, dança ou caminha da mesma forma e sim, os 

indivíduos, membros de uma sociedade que adotam uma maneira de comer, 

dançar ou caminhar. 
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Seguindo em seu raciocínio, a expressão “memória coletiva” é uma 

representação, uma forma de metamemória, um enunciado que membros de 

um grupo vão produzir a respeito de uma memória supostamente comum a 

todos os membros de um grupo (CANDAU, 2012, p. 24). Este enunciado, que 

supostamente pertencente a todos de um grupo, encontra-se reproduzido nos 

museus e nas memórias supostamente oficiais, que acabam sendo construídas 

dentro de um único discurso museal e eternizadas dentro deste espaço. 

Uma confusão entre metamemória e a memória coletiva pode causar a 

ilusão de uma memória compartilhada. Sendo assim, o autor ainda esclarece 

esta possível desordem 

 

Ora, confundimos muitas vezes o fato de dizer, escrever ou pensar 
que existe uma memória coletiva – fato que é facilmente atestado – 
com a ideia de que o que é dito, pensado ou escrito dá conta da 
existência de uma memória coletiva. Logo, confundimos o discurso 
metamemorial com aquilo que supomos que ele descreve. Quando 
vários informantes afirmam recordar como eles acreditam que os 
outros recordam, a única coisa atestada é a metamemória coletiva, ou 
seja,  eles acreditam se recordar da mesma maneira que os outros se 
recordam (CANDAU, 2012, p. 34). 

 

Existem dois lados do compartilhamento do discurso metamemorial. De 

um lado, um grupo realmente preocupado em manter a sua representação 

através da memória do grupo e, do outro lado, um grupo com um discurso 

performático sobre a memória representada. O contraponto nestes dois grupos 

indica que mesmo com formas diferentes de estar sendo representado, o que 

os grupos buscam é uma forma de conceber sua identidade através das suas 

memórias. 

Num primeiro momento, deve-se fazer uma distinção entre 'dizer que 

há uma memória coletiva' e realmente acreditar que ela exista. Para Candau 

(2012, p. 35), ela existe no plano discursivo, mas não no concreto. Segundo o 

autor, quando o termo 'identidade' passou a ser aplicado a um grupo (se 

admitirmos este uso pouco rigoroso) de forma metafórica ele passou a ser uma 

representação (2012, p. 25). 

Por outro viés Maurice Halbwachs, em A memória Coletiva, diferencia 

as memórias coletivas das individuais da seguinte maneira: a memória 



34 

 

individual existe sempre a partir de uma memória coletiva, sendo que as 

lembranças são constituídas no interior de um grupo. Para Halbwachs (1990) a 

lembrança do passado não é um ato individual de recordar, mas a relação de 

todo um conjunto de pessoas, lugares e grupos das quais fazemos parte. Para 

o autor, precisamos da memória das outras pessoas para confirmar e legitimar 

as nossas próprias lembranças: 

    
Resulta disso que a memória individual, enquanto se opõe à memória 
coletiva, é uma condição necessária e suficiente do ato de lembrar e 
do reconhecimento das lembranças? De modo algum. Porque, se 
essa primeira lembrança foi suprimida, se não nos é mais possível 
encontrá-la, é porque, desde muito tempo, não fazíamos mais parte 
do grupo em cuja memória ela se conservava. Para que nossa 
memória se auxilie com a dos outros, não basta que eles nos tragam 
seus depoimentos: é necessário ainda que ela não tenha cessado de 
concordar com suas memórias e que haja bastante pontos de contato 
entre uma e as outras para que as lembranças que nos recordam 
possa ser reconstruída sobre um fundamento comum 

(HALBWACHS, 1990, p. 34). 

 
 

De todo o exposto, para o autor fica claro que não há memória possível 

fora dos quadros sociais. Dessa forma, as pessoas não estão sós com suas 

lembranças, pois se encontram interligadas entre seus grupos sociais através 

das suas recordações. 

 Já para Candau (2009, p. 52) além dos quadros sociais, este 

compartilhamento memorial acontece na reunião conjunta com objetos de 

transmissão que o autor nomeia de sociotransmissores, entendidos como todas 

as coisas que compõem o mundo (objetos tangíveis ou intangíveis tal como os 

objetos patrimoniais, e assim, favorecem esta conexão). O papel da fotografia 

como um sociotransmissor, ou, mais especificamente, o papel das coleções 

fotográficas do MCHJC, como sociotransmissores exercem um fascínio de 

devolver aos moradores da cidade de Porto Alegre, através desses suportes de 

memórias lembranças de ruas que habitaram, lugares de convivência, locais 

por onde passaram ou vivenciaram experiências passadas, detalhes de 

fachadas de arquiteturas que já não existem mais, bem como momentos 

políticos. 
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Esse patrimônio, como uma dimensão da memória, fortalece a 

identidade e preserva a memória histórica, tanto no nível individual quanto no 

coletivo, e o museu, como espaço simbólico, acaba fazendo o papel de 

mediador das diversas memórias sociais para compor seus acervos. Essa 

mediação se manifesta, através de políticas de acervo, regras e critérios que o 

curador estabelece entre o que preservar e como expor ou dar a conhecer. 

Assim pensar na proteção do patrimônio fotográfico é preocupar com a 

segurança e com o fortalecimento de identidades. Como um evocador de 

memórias, a fotografia nos conecta a algum lugar e época do passado com a 

ilusão de reter o tempo num instante. Contudo, não é suficiente apenas existir, 

ter uma identidade e dela fazer saber. Ainda é necessário que a narrativa seja 

considerada como “verdadeira”, “autêntica”, e por isso o importante é ratificar 

essa autenticidade reivindicada (CANDAU, 2009, p. 48). Para esta 

autenticidade acontecer é preciso acionar os instrumentos que legitimem esta 

operação, alguns exemplos destes instrumentos: museus, datas 

comemorativas, monumentos, fotografias. 

A fotografia pensada de forma simbólica é detentora do tempo e 

apresenta dois tempos, conforme Kossoy (2007, p. 133-134), nos mostrando 

esta ideia de perpetuação: o primeiro seria o tempo da criação (a primeira 

realidade), no qual o registro fixa o fato, atravessa os tempos, perpetua a 

lembrança, preserva a memória, transporta ilusoriamente o passado, ou uma 

ideia dele. O segundo seria o tempo da representação (a segunda realidade), 

no qual o elo imagético, codificado formal e culturalmente, persiste em sua 

trajetória na longa duração.  

A fotografia representa uma perpetuação da memória porque através 

dela podemos recordar o passado. Porém, tanto o lembrar quanto o esquecer 

está presente neste suporte de memória, pois, a fotografia tem sua vida útil 

baseada na sua conservação, seja do material de que é constituída e pode se 

deteriorar, seja da informação sobre ela que pode não sido registrada. 

Assim, pode-se ocorrer o esquecimento na trajetória de um acervo 

fotográfico de duas formas: a primeira seria através de sua deterioração, 

quando “imagens históricas, registradas nos mais diferentes suportes, são 
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destruídas ou desaparecidas dos arquivos públicos” (KOSSOY, 2007, p. 133); 

já a segunda, não necessariamente tem a deterioração como problema, mas 

sim a falta de uma documentação que faça a contextualização, que traga 

informações adicionais como ano, local, fotógrafo, objetivo, técnica e uma 

descrição sumária. Estas informações seriam de extrema importância para o 

registro histórico da fotografia. Na falta da imagem e na falta de sua 

informação, há uma destruição de um dos sociotransmissores que representa a 

perda das memórias tanto individuais quanto coletivas. 

O patrimônio fotográfico conservado no MCHJC, ao produzir um 

grande acesso aos pesquisadores, reflete uma valorização maior desse acervo 

e uma grande preocupação com sua preservação. 

 No caso da fotografia, ao ser selecionada sua entrada no museu, 

também está se legitimando algumas memórias em detrimento de outras. A 

fotografia tem se prestado, desde sua invenção, como um registro amplo e 

convulsivo da experiência humana, permitindo a “presentificação do passado, 

como uma mensagem que se processa através do tempo” (MAUAD, 1996, 

p.10). Para Kossoy (2007, p. 132) não importa qual seja o objeto da 

representação, mas, sim a captura do tempo, ou da preservação da memória. 

Os acervos fotográficos como suporte de memórias em instituições 

públicas de modo geral, encontram-se ameaçados pelas dificuldades que estes 

locais enfrentam em assegurarem a preservação desse patrimônio. Os acervos 

presentes nas instituições públicas, muitas vezes volumosos, acabam não 

sendo conservados de forma adequada, seja pela falta de pessoas com 

especialização nesta área não estarem trabalhando nestes locais (museólogo, 

conservadores, restauradores, gestores culturais) ou pelos recursos financeiros 

muito limitados para a área cultural. 

A falta de investimentos no Brasil no tratamento com acervos públicos, 

somado à falta de políticas públicas sérias para a área, acaba muitas vezes 

deixando estes acervos longe de serem tratados como documentos e fontes de 

pesquisa. Diante desse quadro, o pesquisador, após utilizar o acervo, pode 

auxiliar à instituição agregando informações sobre objetos ou documentos que 

ou não estão catalogados, ou estão com informações limitadas. 
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A falta de uma política pública implica que cada gestão eleja 

prioridades. Por exemplo, um diretor pode, em sua administração, privilegiar a 

parte expositiva e deixar em segundo plano a conservação. Essa falha acaba 

por ser extremamente danosa para o patrimônio e, no caso da fotografia, aos 

poucos, vai acarretando a perda do patrimônio visual de um país. 

 

 

1.2 Museu da Comunicação Hipólito José da Costa 
 

O MCHJC, local onde concentrou-se o desenvolvimento desta 

pesquisa, é um órgão público vinculado à Secretaria de Cultura do Estado do 

Rio Grande do Sul. Neste sentido, esta instituição apresenta dificuldades com 

seu orçamento e muitas ações só são possíveis através da iniciativa de seu 

corpo funcional em elaborar e executar projetos. De 2011 até outubro de 2013, 

época que foram levantados os dados, a direção do museu cabia ao jornalista 

e caricaturista Augusto Franke Bier. Atualmente, o diretor é Luiz Antonio Vieira 

Inda. 

Esta instituição encontra-se localizado no centro histórico da cidade de 

Porto Alegre-RS e foi inaugurada em 10/09/1974 por vontade de profissionais 

da Comunicação, como o jornalista Sérgio Roberto Dillenburg. Dillenburg teve 

conhecimento de um catálogo de vários exemplares de jornais antigos e, 

através de uma série de reportagens no Correio do Povo sobre instituições 

culturais de Porto Alegre, questionou onde estaria guardado este material 

(VIGNOL, 2012, p. 31).  

A estrutura do acervo do museu encontra-se dividida em duas áreas: 

área de Imprensa e Propaganda e área de Imagem e Som. Na primeira temos 

dois setores: Imprensa Escrita e Publicidade e Propaganda. Na segunda 

encontram-se quatro setores: Rádio e Fonografia; Cinema; Vídeo e Televisão; e 

Fotografia. 

No setor de Imprensa Escrita encontram-se jornais, revistas e cartuns 

publicados no Estado e também pelos principais periódicos do país. O acervo é 

composto por mais de 3.000 títulos, e entre os seus principais títulos destacam-
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se o Diário de Porto Alegre (1827), primeiro jornal impresso no Rio Grande do 

Sul; O Noticiador (1832), primeiro órgão de imprensa do interior do Estado; O 

Sentinela do Sul, primeiro jornal ilustrado do sul do país (1867); A Reforma 

(1869) e A Federação (1884), exemplares da fase do jornalismo político-

partidário do Estado; Partenon Literário (1871), revista de grande expressão 

cultural na Porto Alegre do Século XIX; e a Revista do Globo, lançada em 1929.  

No Setor de Publicidade e Propaganda encontram-se materiais de 

publicidade e propaganda do Rio Grande do Sul, além de contar com materiais 

nacionais e de fora do país. Impressos, folhetos de propaganda política, 

religiosa, cartazes, catálogos, bilhetes de loteria, calendários, brindes e jingles 

formam o acervo do setor. Entre os destaques, o programa do Conserto da 

Philarmonica Porto-Alegrense, de 1885; o panfleto do Partido Federalista, 

impresso na década de 1920; o convite para o banquete em homenagem a 

Borges de Medeiros, realizado em 1928; material oficial de divulgação do 

Centenário Farroupilha, comemorado em 1935; e propaganda institucional 

produzida pelo governo brasileiro no período da ditadura militar, totalizando 

aproximadamente 25.919 peças. 

No Setor de Rádio e Fonografia encontram-se documentos sonoros e 

gráficos além de equipamentos fonográficos. O acervo e as informações 

coletadas estão disponíveis ao público visitante e aos pesquisadores no 

arquivo do setor, localizado no terceiro andar, que dispõe dos seguintes 

materiais: discos de música na rotação 78, 45 e 33 (aproximadamente 40 mil 

unidades); Scripts de programas radiofônicos dos anos 40, 50, 60; em torno de 

600 gravações com registro de eventos, depoimentos e entrevistas 

relacionados a atividade política e cultural brasileira; gravações de jingles e 

spots veiculados ao rádio brasileiro.  

No Setor de Cinema encontra-se a memória da produção 

cinematografia de nosso Estado. Seu acervo é composto 99% de 

documentários, cine jornais, curtas-metragens, e telejornais, datados de 

meados da década de 40 até a década de 80. São registros da vida cotidiana, 

aspectos sociais, eventos políticos, em películas de 9,5mm, 8mm, super -8mm, 

35mm, 16mm, diâmetro regional e nacional. Possui também material impresso, 
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constituído de livros, revistas especializadas, recortes de jornais, folhetos 

publicitários, cartazes, folders, sempre relacionados com o cinema. No setor de 

vídeo e televisão encontramos no Acervo scripts de programas televisivos, 

filmes em vídeo e documentários, acervo de equipamentos e programas da TV 

Piratini – Canal 5, inaugurada em 1959, sob o controle dos Diários Associados, 

retirada do ar ao meio-dia de 18 de julho de 1980.  

O MCHJC apresenta um Setor de Reserva Técnica do Acervo 

Tridimensional, implantado através de um Projeto aprovado e financiado pela 

Fundação VITAE de São Paulo.5 Este acervo encontra-se composto por peças 

tridimensionais do acervo, incluindo equipamentos da Extinta TV Piratini e da 

extinta CRT, hoje de posse da Brasil Telecom, disponíveis no Museu através de 

Comodato. Foram adquiridos armários deslizantes de compactação de 

arquivos, desumidificador, computador e software para tombamento e 

informação das peças, que foram higienizadas e embaladas para conservação. 

Atualmente, a instituição não conta com alguém responsável por este setor. 

No Setor de Fotografia, onde foi realizado o estudo central desta 

pesquisa, encontram-se coleções de fotógrafos gaúchos de conhecida 

relevância no cenário cultural, ou que atuaram no RS. Entre os fotógrafos 

destacam-se os Irmãos Ferrari, Virgílio Calegari, Luiz do Nascimento Ramos 

(Lunara), Antônio Nunes, Miguel Castro e Salomão Scliar. As Coleções são 

compostas pelos seguintes materiais: imagens de álbuns impressos sobre 

Porto Alegre (1910-1970), retratos de família (doações diversas da 

comunidade); Arquivos do Palácio Piratini (atos oficiais do Governo do Estado, 

a partir de 1947 com cerca de 403.475 mil imagens), bem como uma biblioteca 

especializada em coleções fotográficas de imagens de diversas pesquisas 

realizadas através do acervo fotográfico do museu.  

 

                                                           
5
 O qual atuei como estagiária na fase de implantação, sob a coordenação da historiadora  

Andrea Reis da Silveira. 
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FIGURA 1- Fachada do prédio do MCHJC 

Fonte: Site do MCHJC 

A instalação do museu ocorreu no prédio que sediava o jornal do 

Partido Republicano Riograndense, “A Federação”, fundado em 01/01/1884 e 

que encerrou as suas atividades, em 17 de novembro de 1937, por imposição 

do Estado Novo6. O prédio foi inaugurado em setembro de 1922, ano de 

comemoração ao Centenário da Independência do Brasil. O engenheiro Teófilo 

Borges de Barros, graduado na Escola de Engenharia de Porto Alegre em 

1909, foi responsável pela construção do prédio, e no alto destaca-se a 

escultura alegórica da imprensa O prédio foi tombado pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico do Estado (IPHAE) em 1977 e o nome Hipólito José da 

Costa homenageia o fundador do “Correio Braziliense” (1808), jornal impresso 

na Inglaterra e distribuído no Brasil até 1822.  

O MCHJC salvaguarda um acervo muito importante para narrar a 

história do Rio grande do Sul e do Brasil. Através de seu acervo de imprensa, 

dos exemplares dos jornais, das fotografias, de seus filmes, de seus discos, de 

seu material de propaganda e demais objetos relacionados à comunicação, o 

MCHJC evidencia a relação homem/bens culturais, pois, a partir do momento 

em que os objetos entram no museu passam a representar um documento da 

                                                           
6
 Para conhecer como surgiu a instituição ver VIGNOL, Ana Letícia. Memórias do Museu de 

Comunicação Hipólito José da Costa. Movimento: Porto Alegre, 2012. 



41 

 

cultura material.7 Analisar a fotografia como um artefato, significa conhecer sua 

trajetória como um objeto que é produzido e que circula entre diferentes grupos 

sociais até chegar ao museu e ser reapropriado e resignificado. 

 

 

1.3 A fotografia como documento-monumento 
 

A ampliação da noção de documento iniciou-se com a escola dos 

Annales8, que insistentemente afirmava que “a história faz-se com documentos 

escritos, sem dúvida, quando estes existem. Mas pode fazer-se, deve fazer-se 

sem documentos escritos, quando não existem” (GOFF, 1990, p. 540). O 

alargamento do conceito de fonte histórica ficou conhecido como revolução 

documental e aconteceu a partir dos anos 1960. Mas, independente deste 

movimento, é preciso seguir com a crítica do documento. 

E para essa crítica ocorrer é preciso pensar no documento não como 

qualquer produção, mas sim como advogava Le Goff, ao defender que 

 
O documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é 
um produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de 
forças que aí detinham o poder. Só a análise do documento enquanto 
monumento permite à memória coletiva recuperá-lo e ao historiador 
usá-lo cientificamente, isto é, com pleno conhecimento de causa 
(1990, p.545). 
 

 

Na visão positivista, que aceitava somente os documentos escritos 

oficiais e reduzia o homem enquanto ser pensante em um mero coletor de 

informações, estes documentos (as fotografias) não eram problematizados. Era 

como se o documento falasse por si só e capaz de fazer-se entender por sua 

conta. A mudança desta visão aconteceu a partir da revolução documental com 

a escola dos Annales porque traz a constituição do documento no momento em 

que lançamos um olhar interrogativo e crítico sobre ele, questionando qual seu 
                                                           
7
  A expressão cultura material refere-se a todo segmento do universo físico socialmente 

apropriado. Sobretudo do artefato, que é apenas um dos componentes – dos mais 
importantes, sem dúvida – da cultura material. Ver mais: MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. 
Memória e cultura material: documentos pessoais no espaço público. Estudos Históricos, 
Rio de Janeiro. v.11, nº 21,1998. p.89-103. 

8
 É uma escola historiográfica francesa que, desde a sua primeira fase em 1929 na revista 

Annales d' histoire économique et sociale, desenvolveu uma história interdisciplinar. 
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contexto social, político, econômico e cultural da sua criação e seu contexto 

histórico.  

Le Goff (1990, p.535-536) traz a discussão sobre os materiais da 

memória serem apresentados de duas formas: documento e monumento. O 

monumento é apresentado como herança do passado que liga-se ao poder e à 

intencionalidade de perpetuação de lembranças para gerações futuras; 

enquanto o documento resulta da escolha realizada pelo historiador, o qual lhe 

atribui valor de prova. 

Conforme Ana Maria Mauad (2007, p.3), as fotografias, consideradas 

como suportes de experiências e memórias, revelam, nas tramas do tempo, 

sua dimensão de imagem documento/monumento, ampliando através da 

atividade de ver nossa capacidade de conhecer. Assim, Mauad considera a 

fotografia como imagem/documento e como imagem/monumento onde: 

 
No primeiro caso, considera-se a fotografia como índice, como marca 
de uma materialidade passada, na qual objetos, pessoas, lugares 
nos informam sobre determinados aspectos desse passado: 
condições de vida, moda, infra-estrutura urbana e rural, condições de 
trabalho etc. No segundo caso, a fotografia é um símbolo, aquilo que, 
no passado, a sociedade estabeleceu como a única imagem a ser 
perenizada para o futuro. Sem esquecer jamais que todo documento 
é monumento, se a fotografia informa, ela também conforma uma 
determinada visão de mundo (2007, p.5). 
 

   

 De forma semelhante Françoise Choay (2011, 12-13) corrobora com 

este tema, apresentando a discussão entre Monumento e Monumento 

Histórico. Para a autora o Monumento independente da natureza e das 

dimensões (da família à nação, do clã à tribo, da comunidade de crentes 

àquela da cidade...), refere-se a fim de lembrar, para a memória viva, orgânica 

e afetiva dos seus membros, pessoas, acontecimentos, crenças, ritos ou regras 

sociais constitutivos de sua identidade. O Monumento Histórico não é um 

artefato intencional, sendo, portanto, criação de uma comunidade humana para 

fins memoriais. Ele faz parte de uma escolha de um corpus de edifícios 

preexistentes em razão do seu valor para a história e refere-se a uma 

construção intelectual, tendo, por conseguinte, um valor abstrato de saber. 
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O diálogo entre estes autores (Le Goff – documento/monumento –, 

Mauad – imagem/documento e imagem/monumento – e Choay – 

monumento/monumento histórico) contribui para a compreensão da fotografia 

enquanto documento e monumento, pois tanto o documento e o monumento 

histórico são escolhas realizadas pelo pesquisador, enquanto o monumento já 

nasce com uma função memorial na sua essência.   

Segundo Ana Maria Mauad (2007, p. 7-8) “a fotografia, para ser 

utilizada como fonte histórica, pode ser organizada em função de um tema e do 

ponto de vista temporal”. A imagem, assim como qualquer outro documento, 

não fala por si só. É necessário que as perguntas sejam feitas, para que seu 

uso seja realizado. 

A adoção do conceito documento/monumento para a fotografia 

assinala alternativas particularmente produtivas para a pesquisa histórica nos 

museus, pois a seleção de fotos para compor uma coleção de forma 

sistemática para ser utilizada como fonte, torna a imagem um patrimônio por 

perpetuar determinadas memórias. Estas coleções fotográficas ao serem 

tratadas como patrimônio cultural, seguem critérios que orientam e legitimam o 

processo de atribuições de valores e de forma sequencial justificam a sua 

preservação. 

A questão de atribuir valores para bens culturais iniciou com Alois Riegl 

(1903)9. Ele foi o primeiro a estabelecer princípios para a preservação histórica 

com base nos 'valores' dos monumentos. Conforme Riegl o valor histórico 

confere ao objeto o valor documental, interessando sua concepção original. E o 

valor de uso atende as necessidades materiais do homem destinadas ao uso 

prático. Sendo assim, qualquer prática de preservação é admitida. 

O documento quando compreendido como suporte de informação, 

conforme Mário Chagas aborda em sua obra Museália (1996, p. 46), torna 

bastante claro que a necessidade de preservação do suporte é mera 

contingência. O desafio mesmo é preservar a possibilidade de informação. No 

caso da fotografia, por ser constituído de um material sensível para 

                                                           
9
 Historiador de arte vienense escreveu em 1903, O culto moderno dos monumentos. Foi designado em 

1902 presidente da Comissão de Monumentos Históricos da Áustria. 
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conservação e podendo ser deteriorado, o que irá permanecer são as 

pesquisas a respeito destes documentos. 

O alargamento do conceito do termo “documento” nas últimas décadas 

fez com que a fotografia passasse a ter um tratamento diferenciado (Kossoy, 

2001, p. 31), passando a ter um status de documento.  

O acervo fotográfico que está sendo tratado nesta pesquisa foi 

inaugurado em 1980, mesmo período em que é registrado como marco inicial 

do reconhecimento da fotografia brasileira como documento10. O documento 

fotográfico sendo utilizado em pesquisas em diferentes temas, a preocupação 

com a preservação e o conhecimento de coleções importantes em instituições 

de memória, são aspectos de valorização da fotografia no campo acadêmico, 

com teses e artigos sendo publicados com o tema fotografia e sociedade 

(CARVALHO; LIMA, 2000, p.22).  

A partir dos anos 1980 dá-se o início de um novo panorama no 

ambiente acadêmico no Brasil com o aumento em relação à utilização da 

fotografia como fonte e/ou método de pesquisa (CARVALHO; LIMA, 2000, 

p.22). Anteriormente, a imagem era utilizada apenas como ilustração, tanto no 

uso acadêmico quanto nas instituições museológicas. 

O uso da fotografia nas pesquisas acadêmicas nos anos de 1990 foi de 

73 trabalhos defendidos no Brasil. Parece pouco, mas se analisarmos esse 

montante em relação aos anos 1980, com 12 trabalhos defendidos, e à década 

de 1970, com apenas quatro (KOSSOY, 2001, p. 31), fica evidenciado o 

aumento da relevância do uso da fotografia de acervos para a construção do 

conhecimento. Durante a década de 1970, houve o inicio de uma efetiva 

discussão sobre fotografia no Brasil. Anterior a isto, na década de 1940 temos 

somente Gilberto Ferrez (1908-2000), visto como o pioneiro nos estudos sobre 

a fotografia no Brasil. Ele publicou o ensaio, A fotografia do Brasil, editado pela 

                                                           
10

  Para saber mais sobre a fotografia como documento ver:TURAZZI, Maria Inez. Uma cultura 
fotográfica. Revista Patrimônio Histórico: Fotografia. nº27. p. 6-14, 1998; CARVALHO, Vânia 
Carneiro de, LIMA, Solange Ferraz de. Fotografia e história: ensaio bibliográfico.Anais do 
Museu Paulista: revista de história e cultura material, São Paulo, n.2, p.253-300, 1994 e 
MUSEU DA IMAGEM E DO SOM. Primeiro encontro de fotografia e memória nacional. São 
Paulo. Secretaria da Cultura.1981. 
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Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1946, sendo reeditado 

como separata sete anos depois (MENDES, 2003, p.188).  

Reforçando este potencial do uso da fotografia numa perspectiva 

histórica, temos o texto das autoras Vânia Carvalho e Solange de Lima 

intitulado Fotografia e História: ensaio bibliográfico (1994) que mostraram um 

levantamento a partir das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro sobre a 

diversidade de produções que utilizam a fotografia como fonte para o 

conhecimento. Outro texto que contribuiu para este tema é o de Charles 

Monteiro. Seu artigo A pesquisa em História e Fotografia no Brasil: notas 

bibliográficas (2008) apresenta uma série de produções acerca da relação 

entre história, fotografia e cultura visual, apresentando as principais 

problemáticas e questões teórico-metodológicas nas pesquisas sobre história e 

fotografia.  

 É importante saber o lugar que tradicionalmente era ocupado pela 

fotografia nos museus. Seu uso, nos primórdios era, sobretudo, instrumental, 

vinculado à documentação de acervos para fins de controle, catalogação, 

conservação, pesquisa de campo ou recurso expositivo (CARVALHO; LIMA, 

2000, p. 26), o que acabou contribuindo para não receberem o mesmo cuidado 

que outras categorias de documento. 

Na segunda metade do século XIX, o uso de fotografias em museus na 

Europa estava associado à prática de preservação, sendo a fotografia 

reconhecida como uma forma de conservação no passado. A National 

Photographic Record Association, em 1897, guardava no Museu Britânico 

fotografias que seriam de interesse geral sobre o passado. Esta prática, 

também ocorreu nos Estados Unidos, Bélgica e Alemanha. No Brasil, somente 

foi possível conhecer a nova forma de usos das fotografias em museus da 

Europa através da Revista do Museu Paulista. A revista acabou por apresentar 

uma novidade, uma nova função para a fotografia: como apoio aos objetos em 

exposição (CARVALHO; LIMA, 1993, p.147).  

Há mais de 100 anos a fotografia vem registrando a história numa 

linguagem de imagens. No entanto, só recentemente a historiografia passou a 
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tratá-la como objeto de investigação e de interesse para além de um inventário 

de técnicas e aparatos (MAUAD, 2000, p.11). 

Em 19 de agosto de 183911 foi realizado o anuncio oficial da invenção 

da técnica fotográfica, apresentada na Academia de Ciências e a Academia de 

Belas-Artes de Paris o Daguerreótipo12, idealizado por Louis Jacques Mandé 

Daguerre (1787-1857). Essa primeira invenção, a fotografia (que ainda não é a 

fotografia negativo/positivo como conhecemos), possibilitou a expansão do 

processo fotográfico que até hoje continua presente em nossa sociedade. 

No Brasil, a chegada da daguerreotipia aconteceu em 1840 com o 

abade Louis Compte. D. Pedro II, Imperador brasileiro, acabou por conhecer e 

se entusiasmar com a novidade. Ao comprar uma câmera, talvez tenha sido o 

primeiro a utilizar a técnica fotográfica no Brasil. 

Já no Rio Grande do Sul, a chegada da fotografia aconteceu poucas 

décadas depois. Com o fim da situação colonial, o Brasil abriu-se para a 

imigração, recebendo novos fluxos populacionais, procedentes de países 

diferentes. Quanto aos interesses do Império brasileiro sobre a imigração, 

alguns autores defendem a questão política, que seria criar uma nova “classe” 

de pequenos proprietários rurais que pudesse fazer frente ao poder dos 

latifundiários (KÜHN, 2011, p. 85). Conforme Boris Kossoy (1980, p.39), foram 

esses pequenos proprietários e seus familiares os clientes dos primeiros 

fotógrafos, também estrangeiros, estabelecidos em Porto Alegre desde os anos 

de 1860, como o alemão Baldwin Röhrig e o italiano Luiz Terragno, este último 

apontado como o primeiro fotógrafo a se instalar em Porto Alegre, em 1853, na 

Rua do Rosário, esquina Rua da Alegria (atuais Rua Vigário José Inácio 

esquina Rua General Vitorino). 

Em 1854, o fotógrafo francês André Adolphe Eugène Disdéri (1819-

1889) criou um aparelho que possibilitava até oito clichês simultâneos, iguais 

                                                           
11

  Existe, entretanto descobertas isoladas, feitas em vários lugares do mundo, inclusive no 
Brasil, em 1832, um francês radicado na Via de São Carlos (atual Campinas/SP), Antoine 
Hercule Romuald Florence (1804-1879), desenvolvia pesquisas sobre reproduções de 
imagens através de processo químicos, o qual ele denominou photographie.Sobre este 
tema, ver: KOSSOY, Boris. Origem e expansão da fotografia no Brasil – século XIX.Rio de 
Janeiro. Rio de Janeiro, FUNARTE, 1980. 128p. 

12
 A “daguerreotipia” era um processo de fixar sobre uma placa metálica as imagens obtidas 

com a câmara escura pela ação da luz solar. 
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ou diferentes, em uma única chapa. Esta invenção foi chamada de cartão de 

visita. Como o formato tornava caro o valor da fotografia Disdéri, iniciou o 

processo de diminuir as fotos para o tamanho de 6x9 montado sobre um cartão 

rígido de 10x 6,5 cm (BORGES, 2011, p.50; FABRIS, 1998, p.17-20). 

Com os ateliês fotográficos o ato de retratar atinge uma grande 

extensão da sociedade, registrando as imagens nos mais diferentes segmentos 

sociais, colados em papéis rígidos de formatos diferentes13. Se antes a 

fotografia era restrita à nobreza e aos comerciantes ricos, agora várias 

camadas sociais puderam aderir à fotografia, pois o custo de sua produção 

barateou. O processo de industrialização requeria a serialização de modo a 

baratear a produção. É nesse momento, por volta de 1880, que a fotografia 

entra no processo de “massificação” (FABRIS, 1998, p. 17). 

Ainda de acordo com Kossoy (2001, p.26), a descoberta da fotografia, 

e mais tarde o desenvolvimento da indústria gráfica, possibilitou a multiplicação 

da imagem fotográfica em quantidades cada vez maiores através da via 

impressa, iniciando-se, por conseguinte, um novo processo de conhecimento 

do mundo. A história, portanto, ganhava um novo documento14. 

A fotografia, a partir da sua criação, teve inúmeros usos e funções. 

Conforme Vânia Carvalho e Solange Lima (2009), a fotografia popularizou o 

retrato; no campo das artes ampliou-se o acesso dos alunos, profissionais e 

leigos a modelos e a obras de arte antes ocorridas somente in loco ou através 

de reinterpretações de gravuristas; nos estudos de plantas os biólogos usavam 

a fotografia para classificar as plantas; a fotografia na segunda metade do 

século XIX serviu de instrumento para práticas preservacionistas; entre outros 

usos15.  

                                                           
13

  Formatos de fotografias produzidos entre a segunda metade do século XIX e primeiras 
décadas do século XX: cartão de visita (5,7x10,8cm); gabinete (10,8x16,5cm); vitoria 
(8,3x12,7cm; promenade (10,2x17,8cm); imperial (20x25,1cm); boudoir (12,7x20,6cm). 

14
 Documento no sentido de suporte de informação e no caso da fotografia um suporte de informação 

visual. 
15

 Para saber mais ver: FABRIS, Annateresa. Fotografia: usos e funções no século XIX. 2ª    
ed.São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1998. ROUILLÉ, André. A fotografia: 
entre documento e arte contemporânea, tradução Constancia Egrejas-São Paulo. Editora Sena 
São Paulo, 2009. 
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A fotografia desde sua criação é uma forma de registro do mundo. Sua 

trajetória ao longo dos séculos XIX e XX até “consolidarem acervos importantes 

para a pesquisa” (LIMA, CARVALHO, 2009, p.29), perpassa uma trajetória e 

várias ressignificações de usos até chegarem aos museus. 

O que torna estas coleções fotográficas em fontes históricas é a 

compreensão da fotografia como documento “suporte de informação”, que só 

podem ser preservadas através do questionamento, pois de acordo com Mario 

Chagas (1996, p.42), o documento se constitui a partir das questões que 

lançamos sobre ele.  

A prática de preservação aqui tratada condiz não apenas com a 

integridade física do documento, mas sim com o registro das informações 

pesquisadas nas coleções fotográficas do MCHJC, as quais se encontram 

registradas em documentos e no banco de dados do MCHJC. 

A adoção do conceito documento para a fotografia assinala alternativas 

particularmente produtivas para a pesquisa histórica nos museus, pois a 

seleção de fotos passa a compor uma coleção de forma sistemática utilizada 

como fonte e a imagem torna-se um patrimônio por perpetuar determinadas 

memórias. No caso do MCHJC, a conservação desses suportes fotográficos 

possibilita a leitura do acervo sobre a memória de Porto Alegre e de boa parte 

do Estado do Rio Grande do Sul. 

É o que esta pesquisa nos mostra e veremos mais adiante nos terceiro 

e quarto capítulos. Ano após ano, verifica-se um aumento de produções 

acadêmicas através do acervo fotográfico do MCHJC. Isto demonstra que a 

fotografia não está sendo usada meramente de uma forma ilustrativa, mas sim 

como uma fonte para a reconstituição histórica de determinados temas. 
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Capítulo 2 

 

ACERVO FOTOGRÁFICO DO MCHJC 

 

 

 

O setor fotográfico do MCHJC foi inaugurado em 1980 e é vinculado à 

área de Imagem e Som, junto ao Rádio e Fonografia, Cinema, Vídeo e 

Televisão. Este setor era utilizado como um suporte do Acervo de Imprensa 

para realização de exposições temáticas voltado para um público escolar. 

Neste período o acervo fotográfico não tinha um caráter de material para 

pesquisas.  

Hoje o setor fotográfico é constituído de uma sala de consulta, uma 

reserva técnica e um laboratório fotográfico. Esta estrutura possibilita o 

desenvolvimento das atividades de documentação, conservação e reprodução 

do material fotográfico. Também possui uma Biblioteca setorial com cerca de 

300 livros obtidos através de doações de bibliotecas de fotógrafos e do 

recebimento de livros com fotos publicadas pertencentes ao acervo. 

 

FIGURA 2 – Reserva Técnica do Acervo Fotográfico do MCHJC 

  

   
Fonte: Ana Ramos Rodrigues 
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Os museus abrigam coleções e acervos, que embora pareçam 

sinônimos, carregam sentidos diferentes. A coleção, segundo Pomian (1984, p. 

53), é qualquer conjunto de objetos naturais ou artificiais, mantidos temporária 

ou definitivamente fora do circuito das atividades econômicas, sujeitos a uma 

proteção especial num local fechado preparado para esse fim e expostos ao 

olhar do público. O acervo, de acordo com Maria Cecília Lourenço (1999, p.13), 

implica no processo cotidiano de reconhecimento e de formulação de sentidos. 

Enquanto o primeiro é agrupado conforme a relação definida por seu criador ou 

a partir de valores e de sentidos outorgados pelo poder ou sociedade, o 

segundo permite compor novos conjuntos e estabelecer novas interações entre 

os objetos, articulando-se na forma cognitiva. 

O acervo fotográfico do MCHJC está organizado por arquivos16 e 

coleções, e divide-se em Arquivo de Documentação Pública e Arquivo de 

Documentação Privada. O primeiro encontra-se subdividido no Arquivo do 

Palácio Piratini e a Coleção Brasil Telecom, e o segundo em Documentos 

Avulsos e Coleções de Fotógrafos.  

 
FIGURA 3 – Organograma do Acervo Fotográfico do MCHJC 

 
Fonte: Ana Ramos Rodrigues 

 
 

Em razão das aquisições serem organizadas segundo sua 

procedência, o acervo fotográfico dessa instituição se caracteriza como um 

                                                           
16

 Arquivo é um conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, 
pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, 
independentemente da natureza do suporte. Fonte: Dicionário Brasileiro de Terminologia 
Arquivística. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2005. p.27. 
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arquivo. Além desta divisão, encontram-se os álbuns impressos que fazem 

parte do Acervo de Imprensa Escrita, mas pela relevância que as imagens 

trazem sobre a cidade de Porto Alegre, esses álbuns encontram-se 

armazenados e acondicionados no Acervo Fotográfico. 

Dentro do Arquivo de Documentação Pública, o Arquivo do Palácio 

Piratini (APP) é configurado por registros oficiais dos atos dos governadores, 

primeiras-damas e Secretarias de Estado, organizados em ordem cronológica 

entre os mandatos de 1947 até o ano de 2006. Os principais suportes das 

imagens são negativos em base plástica flexível, sendo que, a partir do ano 

2000, iniciou-se o processo da fotografia digital. A aquisição desse Arquivo foi 

uma doação em caráter permanente para o MCHJC iniciado em 1980 e, 

atualmente, conta com um número total de 749.114 imagens, sendo que 1783 

imagens encontram-se digitalizadas a partir do Projeto Memória Visual de Porto 

Alegre 1880-1960. Para a digitalização de poucas imagens, se compradas com 

a quantidade total, houve a combinação de alguns critérios na seleção das 

fotografias: o primeiro foi temporal (fotos entre as décadas de 1880 e 1960); o 

segundo por autoria (importância do fotógrafo no Estado); o terceiro, a 

relevância histórica (contexto histórico em que a imagem se insere); e por fim a 

definição estética da linguagem fotográfica. A cada troca de governo do Estado 

o museu recebe o material para ser salvaguardado, tornando-se assim um, 

arquivo periodicamente aberto a novas doações. Os materiais que compõem o 

APP são referentes aos mandatos do Governo Walter Jobim (1947-1950); 

Governo Ernesto Dornelles (1951-1954); Arquivo Ildo Meneghetti (1955-1958);  

Governo Leonel Brizola (1959-1962); Governo Ildo Meneghetti (1963-1966);  

Governo Walter Peracchi Barcelos (1967-1970); Governo Euclides Triches 

(1971-1974); Governo Silval Guazzelli (1975-1978); Governo Jair Soares 

(1983-1986); Governo Pedro Simon (1992); Governo Alceu Collares (1995);  

Governo Olívio Dutra (1999-2002) e do Governo Germano Rigotto (2003-2006). 

Até hoje o MCHJC espera as fotos do mandato da ex-governadora Yeda 

Crusius (2007-2010), porém, ainda não recebeu nenhuma posição referente a 

transferência deste material. 



52 

 

Quanto à Coleção Brasil Telecom, trata-se do acervo sobre a história 

da telefonia no Estado. Esta coleção pertenceu, entre outras empresas, à 

extinta Companhia Rio-Grandense de Telecomunicações (CRT), sendo a forma 

de aquisição feita por comodato no ano de 2005. Possui um total de 1.715 

imagens, tendo 201 digitalizadas. Este acervo é composto por fotografias da 

rede telefônica e as imagens são ricas em detalhes da zona urbana de Porto 

Alegre, retratando ruas, edificações, praças e vistas panorâmicas. Abaixo 

algumas dessas fotografias. 

 
FIGURA 4 - Col. Brasil Telecom 

Rua Duque de Caxias, anos 1920. fotografia: gelatina/prata, p&b, 13,5x8,5cm. 

Fonte: Acervo do MCHJC 

 
Já no Arquivo de Documentação Privada encontram-se os documentos 

avulsos (DAV). Estas doações são provenientes de pessoas que participaram 

da história dos meios de comunicação do Estado. São retratos de família, 

paisagens e vistas urbanas em fotografias e cartões-postais. A aquisição desta 

coleção ocorreu por meio de doações a partir de 1974 e nos últimos anos não 

tem recebido novas doações. Atualmente apresenta um número total de 5622 

itens, sendo que apenas 495 imagens estão digitalizadas. No Arquivo se 
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destacam as Coleções de Fotógrafos que atuaram em jornais e revistas ou em 

estúdios, bem como nas Associações de Fotógrafos Gaúchos e no Foto-Clube 

de Porto Alegre, desde a década de 1940. Entre eles destacam-se Miguel 

Castro, Salomão Scliar e Antonio Nunes. A coleção Salomão Scliar (1925-1991) 

apresenta 9525 fotografias, das quais 113 imagens foram digitalizadas. A 

coleção Miguel Castro Filho (1924) apresenta 1.033 imagens, das quais 

também 113 foram digitalizadas. Na coleção Antonio Nunes (1907-1982) 

encontram-se retratos de personalidades políticas como Getúlio Vargas e 

importantes acontecimentos da história de Porto Alegre, como a enchente de 

194117. Apresenta 50 fotografias assinadas. Abaixo algumas imagens do 

Arquivo de Documentação Privada – Documentos Avulsos (DAV) e também das 

coleções de fotógrafos. 

 
 
 

FIGURA 5 – Documentos Avulsos (DAV) 
Rua Voluntários da Pátria, anos 1900, cartão-

postal, impresso na Alemanha, color. 

 

Fonte: Acervo MCHJC 

FIGURA 6 - Documentos Avulsos (DAV) 
Praça da Alfândega, 1900, cartão-postal: 

impresso, p&b. 

Fonte: Acervo MCHJC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17

 Foram 22 dias de chuva entre maio e abril de 1941 e ficou registrada como a maior 
enchente na cidade de Porto Alegre.  
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FIGURA 7 - Documentos Avulsos (DAV) 
Photographia Central (Carlos Ferrari)-retrato de família não identificada entre 1906 e 

1912. Fotografia: gelatina/prata, carte cabinet, p&b. 

Fonte: Acervo MCHJC 
 
 

 
FIGURA 8- Coleção Miguel Castro. Praça Parobé  

Fotógrafos ambulantes lambe-lambes, anos 1950, cópia digital a partir de negativo 
flexível 6x6cm: gelatina/prata, p&b.  

Fonte: Acervo do MCHJC 

 
 

Os Álbuns impressos sobre Porto Alegre (1910-1970) são procedentes 

do Setor de Imprensa Escrita. São mais de 3.000 imagens todas digitalizadas e 

distribuídas em oito álbuns que registram aspectos arquitetônicos e 
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urbanísticos da cidade, concentrando-se na área central e nos principais 

bairros. Constituem-se em importantes fontes de pesquisa das representações 

acerca do moderno e das características da cidade quanto ao seu saneamento, 

arborização, arquitetura, espaços de sociabilidade. Abaixo as imagens das 

capas desses Álbuns. 

FIGURA 9- Álbum de Porto Alegre Fotografias 
de Virgilio Calegari, Edição Luiz Coimbra 

Junior, Tecnografica, Milano, c.1911. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do MCHJC 
 

FIGURA 10 - Porto Alegre: Álbum Edição 
Pedro Carvalho, Porto Alegre, 1931. 

 
Fonte: Acervo MCSHJC 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo MCHJC 
 
 
 

 
Fonte: Acervo do MCHJC 

FIGURA 11- Recordações de Porto Alegre 
Edição da Livraria do Globo. Porto Alegre, 

1935. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo do MCHJC 

FIGURA 12 - Porto Alegre: Retrato de uma 
Cidade W. Hoffman Harnisch Filho, Edição do 

Departamento Central dos Festejos do 
Bicentenário, Prefeitura Municipal, Editora do 

Globo, Porto Alegre, 1940. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo do MCHJC 
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Quanto aos procedimentos técnicos para a catalogação do acervo 

fotográfico foi selecionado o formulário de coleta de dados (Anexos A e B), 

utilizado com base no Manual para Catalogação de Documento Fotográficos da 

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. O manual estabelece regras para o 

registro das informações e garante uma catalogação padronizada, o que 

assegura a relação entre as diferentes partes constituintes do acervo e o 

controle único para todos os documentos. 

Os procedimentos gerais do museu como o preenchimento das fichas 

de doações também são preocupações constantes na pesquisa. Isso porque 

com as trocas administrativas conforme as mudanças de governo do Estado, 

nem todos técnicos responsáveis por este setor nos últimos trinta anos tiveram 

a responsabilidade em documentar estas coleções fotográficas.  

As doações realizadas ao MCHJC são legalizadas através do 

documento de doação que apresenta os seguintes campos: nº de ordem, data 

da doação, o tipo de entrada ser marcado dentre as alternativas (coleta, 

empréstimo, assinatura, compra, legado, cortesia, doação, transferência, 

permuta); a relação das peças, histórico e conservação, nº de catálogo, nome 

do coletor, o local e data. A preservação do acervo fotográfico significa não 

apenas a conservação da sua integridade física, mas também o registro de 

informações a quem pertenceu este material até o momento de chegar ao 

museu, importante para a recuperação da sua historicidade. No verso da ficha 

consta o seguinte texto para legalizar a doação: 
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FIGURA13 – FICHA DE DOAÇÃO 

CARTA DE DOAÇÂO 
 

Porto Alegre __________________________ 
 

O (A) Senhor (A)........................................................................................................,de  
sua livre e espontânea vontade , faz entrega neste ato ao MUSEU DE COMUNICAÇÃO 
SOCIAL HIPÓLITO JOSÉ DA COSTA, em caráter de doação perpétua e gratuita, sem restrição 
de uso, transparência ou permuta com outras instituições culturais, dos bens móveis de sua 
propriedade relacionados no anverso desta folha . 
O (A) Senhor (A)................................................................................................. 
em sua condição de legal representante  do MUSEU, toma posse dos bens, aceita e agradece 
a doação efetuada. 
 

Assinatura do doador 
…......…....................................................... 

 
Endereço completo e telefone 

…......…....................................................... 
 

Profissão 
..…............................................................... 

 
Assinatura do representante do Museu 

….................................................................. 

 

Fonte: MCHJC 
 

 

Quanto à utilização de imagens do Acervo Fotográfico do MCHJC 

existem normas que prevêem a permissão da cópia digital de oito imagens de 

forma gratuita. Na necessidade de mais fotografias é cobrado o valor de R$ 

10,00 por imagens excedentes. As fotografias são liberadas para pesquisas 

mediante a assinatura de um contrato de uso de imagem posterior ao 

preenchimento de uma ficha de cadastro para consultar as imagens. 
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FIGURA 14 - FICHA DE CADASTRO 

 
Fonte: MCHJC 

 

Na linguagem fotográfica há uma relação inexorável entre a imagem e 

o texto. Portanto, em um acervo a pesquisa e documentação são fundamentais 

(Stumvoll; Meneses 2007, p. 15). A documentação informatizada com sistemas 

de busca é uma forma de gerenciar as imagens e manter os dados atualizados. 

Parte do acervo é consultado através do banco de dados. O que não 

se encontra digitalizado no banco é realizado por demanda. O banco de dados 

encontra-se aberto à consulta pública e os usuários podem realizar suas 

buscas e solicitar reproduções digitais do acervo para compor suas pesquisas, 

livros e reportagens diversas, desde que tenham fins culturais e educacionais.  

A narrativa do acervo também provém das escolhas entre o visível e o 

invisível, conforme propõe Ulpiano Bezerra de Meneses (2005) em seu texto 

Rumo a uma “História Visual”. Na proposta do autor, tornar algo visível ou não 

se encontra articulado à dimensão do poder. No caso das coleções fotográficas 

do museu podemos analisar esta proposta como o que está sendo conservado 

(visível) e o que futuramente será descartado (invisível) pela sua deterioração. 

Dentro dos museus a questão do que representar e como representar é um 

desafio sempre presente, pois, cada instituição tem uma política de aquisição e 
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missão, e disso decorre uma seleção do que estará presente no museu e o que 

será descartado, ou seja, que memórias serão preservadas e quais serão 

esquecidas. 

O fato de um objeto estar no museu não significa que esteja protegido, 

pois os profissionais necessariamente devem possuir conhecimentos 

específicos e técnicos sobre o trabalho que desenvolvem. Há técnicas 

particulares que devem ser observadas nas ações de conservação dos objetos 

nos museus, e elas se convertem em condição sine qua non para seus 

responsáveis a fim de que os mesmos tenham conhecimento necessário para 

salvaguardarem os objetos sob sua égide. Do contrário, uma ação 

conservacionista levada sem obediência aos critérios necessários tende a 

tornar-se um risco ao patrimônio, pois como já alertou Garry Thonson na obra 

The Museum Enviroment (1982 apud FRONER, 2008, p.13) “um mau 

restaurador pode destruir uma obra, um mau conservador pode destruir uma 

coleção inteira”. Para evitar problemas dessa ordem, Gael de Guichen garante 

que o sucesso das ações de conservação preventiva18 depende, também, de 

uma mudança de mentalidade. Conforme o autor 

 

“Onde ontem se viam objetos, hoje devem ser vistas coleções. 
Onde se viam depósitos, devem ser vistos edifícios. Onde se 
pensava em dias, agora se deve pensar em anos. Onde se via 
uma pessoa, devem ser vistas equipes. Onde se via uma despesa 
de curto prazo, deve-se ser visto programas e prioridades” 
(GUICHEN, 1999, p. 5). 
 

Outro aspecto que deve ser contemplado em um planejamento de 

conservação de objetos museológicos é quanto à sua finalidade. Para que 

conservar? Qual o objetivo da implementação da política de conservação? 

Para Josep Ballart Hernández (2007, p. 15), a gestão patrimonial é um conjunto 

de atuações programadas com o objetivo de conseguir uma ótima conservação 

dos bens patrimoniais e adequando os usos às exigências sociais 

contemporâneas, sendo uma delas o direito à memória. Para o autor existem 

três destinos diferentes ao patrimônio a ser preservado (2007, p. 18): o estudo; 

a exploração para fins sociais; e a reserva. No primeiro caso, o patrimônio 

                                                           
18

 A conservação preventiva enfoca todas as medidas que devem ser tomadas para se 
aumentar a vida útil do objeto ou retardar seu envelhecimento. 
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preservado visa ser útil para a ciência reservando-se para tal fim. O destino 

seguinte tem como característica um bem preservado que reverte para a 

sociedade com uma ferramenta de educação, como uma atração generalizada, 

monumentalizado, recondicionado e reutilizado como um polo adjunto para o 

desenvolvimento sustentável em uma área. Por último, o patrimônio 

identificado é protegido e selado para reservar os seus benefícios apenas para 

o futuro. 

No caso das coleções fotográficas do MCHJC, o destino que podemos 

ressaltar da conservação dos materiais fotográficos visam os estudos e as 

pesquisas. Desta forma, o acervo reverteu-se em uma ferramenta para a 

educação e a preservação da memória da cidade. Essa posição dos 

responsáveis pelo setor evidencia uma preocupação para que o acervo se 

consolide como uma ferramenta de pesquisa eficiente, que contribua para 

contextualizar e compreender criticamente a sociedade que está sendo 

representada, bem como o objetivo da fotografia e do fotógrafo, e não seja 

meramente um „ilustrador‟ de época. 

O MCHJC assume seu papel como responsável pela salvaguarda de 

parte do patrimônio fotográfico do Rio Grande do Sul. Além disso, cumpre sua 

função de não ser apenas um memorial para evocar e celebrar a história, mas 

sim busca ser um centro de documentação e pesquisa, com atuação cultural e 

educacional que possibilita entender a organização, o funcionamento e as 

mudanças de uma sociedade. 

 
 

2.1 Projeto Memória Visual de Porto Alegre 1880-1960 
 
 

Para cumprir seu papel social de preservação do acervo fotográfico 

que se encontra em sua guarda, o MCHJC não deixou de lado a 

responsabilidade institucional e utilizou prerrogativas para conservar para as 

próximas gerações um farto material com risco de desaparecimento. 

A forma encontrada pelo Setor Fotográfico para suprir essa carência foi 

o Projeto Memória Visual de Porto Alegre 1880-1960 foi financiado pela Caixa 
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Econômica Federal através do Programa de Apoio ao Patrimônio Cultural 

Brasileiro19 e executado em 2005-2006. Para desenvolver este projeto o setor 

fotográfico do MCHJC selecionou duas mil imagens para aplicar um tratamento 

técnico de identificação, contextualização histórica, conservação e reprodução 

fotográfica com o objetivo de qualificar o acesso a essas imagens. 

O Projeto Memória Visual de Porto Alegre de 1880-1960 foi um grande 

propulsor para as pesquisas que são realizadas no Acervo Fotográfico do 

MCHJC, pois, as etapas deste projeto consistiram em ações de conservação, 

catalogação, acondicionamento, reprodução digital e a inserção das imagens 

catalogadas no banco de dados. Este projeto, através de pesquisas durante 

seu desenvolvimento, conseguiu recuperar informações das imagens quanto à 

datação, a autoria, local, tema, etc, já que algumas fotografias não apresentam 

estas informações registradas. 

A seleção destas imagens resultou em uma exposição que ocorreu em 

2008 no MCHJC intitulada “Memória Visual de Porto Alegre e as 

transformações da cidade (1860-1940)”, na criação de um banco de dados, 

além da publicação da primeira edição do livro Memória Visual de Porto Alegre 

(2007), que acabou sendo distribuída gratuitamente para bibliotecas de 

instituições culturais. Este Projeto trouxe visibilidade para o Acervo Fotográfico 

do MCHJC, pois sua divulgação ocorreu de várias formas: uma delas foi a 

divulgação em um outdoor na cidade de Porto Alegre sobre a exposição; 

também proporcionou ações-educativas junto à visita de escolas estaduais; 

ocorreu uma mesa redonda sobre o tema Acesso e Preservação da Memória 

Visual de Porto Alegre na sede do museu e que teve a mediação da 

historiadora Naida Menezes, com a participação da Professora Doutora, Zita 

Possamai (UFRGS) e do Professor Doutor Charles Monteiro (PUCRS). 

Abaixo seguem algumas imagens relacionadas aos desdobramentos 

deste projeto realizada pela equipe do setor de fotografia do MCHJC. 

 
 
 

                                                           
19

 O objetivo desse programa é patrocinar a recuperação, ampliação, informatização ou 
divulgação de importantes acervos nacionais para serem disponibilizados à sociedade. 
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FIGURA 15 – Capa do livro “Memória Visual de Porto Alegre 1880-1960” 

 
Fonte: Setor de Fotografia MCHJC 

 
 

FIGURA 16 – Outdoor divulgando a exposição do MCHJC 

 
                               Fonte: Setor de Fotografia MCHJC 

 
 
 

FIGURA 17 – Exposição “Memória Visual de Porto Alegre e as transformações da cidade 
(1860-1940)” 

 
Fonte: Setor de Fotografia MCHJC 
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FIGURA 18- Escolas visitando a exposição  

 
Fonte: Setor de Fotografia MCHJC 

 
 
 

FIGURA 19 – Mesa redonda Acesso e Preservação da Memória Visual de Porto Alegre 

 
Fonte: Setor de Fotografia MCHJC 

 
 

O Projeto Memória Visual de Porto Alegre 1880-1960 foi pensado 

levando em consideração todos os aspectos mencionados anteriormente. Teve 

como pretensão conservar os suportes originais para evitar a deteriorização, o 

que ocasionaria o desaparecimento de parte da memória social de Porto 

Alegre.  

No Brasil percebemos no campo museal uma mudança nos últimos 

anos que vem promovendo, entre outros benefícios, a criação de instrumentos 

de fomento e financiamento com critérios públicos de seleção de projetos 

(NASCIMENTO JÚNIOR; CHAGAS, 2007, p. 29). O Projeto Memória Visual de 

Porto Alegre 1880-1960 é um claro indício de que, em um país onde se 
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realizam poucos investimentos financeiros nas áreas de cultura e de educação, 

essas agências financiadoras tornam-se instrumentos imprescindíveis para a 

manutenção do patrimônio cultural e possibilitam as realizações de diversas 

ações de preservação.  

O projeto Memória Visual de Porto Alegre 1880-1960 é representativo 

para mostrar como é possível realizar ações de preservação e conservação 

através de Editais que foram criados dentro do modelo de gestão da Política 

Nacional de Museus. Caso este acervo não fosse contemplado nessas 

iniciativas de fomento, certamente estaria dentro das estatísticas de coleções 

que se encontram em processo de deterioração. Ou seja, uma parte da história 

da comunicação social e da memória social do Rio Grande do Sul e do Brasil 

correria o risco de desaparecimento.  

O Brasil, antes de ter um órgão específico na área da Política Nacional 

de Museus, primeiro criou, em 2003, o Departamento de Museus e Centros 

Culturais (DEMU), ligado ao Instituto do Patrimônio Artístico Nacional (IPHAN). 

Na etapa seguinte criou, através do Decreto nº 5.264, de 5 de novembro de 

2004, o Sistema Brasileiro de Museus. Mas a consagração nesta área ocorreu 

a partir da Lei nº 11.906, de 20 de Janeiro de 2009, quando foi criado o Instituto 

Brasileiro de Museu (IBRAM), sendo a criação deste órgão um marco na 

política pública para o setor. As ações propostas pelo IBRAM buscaram (e 

buscam) qualificar e modernizar os espaços museológicos existentes, 

garantindo o processo de preservação da memória nacional sob a guarda 

destas instituições, para que elas possam desempenhar as funções 

preconizadas pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM). 

Entretanto, ainda que exista uma legislação específica para o campo 

museal, a realidade brasileira está muito distante da sonhada: muitos museus e 

espaços de memória sofrem com a degradação e descaso com seus acervos e 

as políticas públicas tardaram algum tempo a abranger a todos. Somente a 

partir de 2004 os programas de financiamento passaram a abranger a todos os 

museus brasileiros, pois anteriormente era restrito aos museus federais. 

O projeto Memória Visual de Porto Alegre 1880-1960 encontra-se 

dentro deste processo de preservação da memória nacional e da abertura dos 
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mecanismos de financiamento nas instituições museológicas. O referido projeto 

tem a particularidade de encontrar-se dentro de um museu de comunicação 

que procura preservar a história da comunicação social do Rio Grande do Sul e 

do Brasil.  

O MCHJC teve parte de seu patrimônio fotográfico preservado através 

de um projeto. O mecanismo de ação para legitimar este acervo compreende 

os critérios sociais de seleção destas coleções que constituem uma narrativa 

sobre a representação do passado para a preservação da memória da cidade. 

As coleções fotográficas do MCHJC selecionadas através do Projeto 

Memória Visual de Porto Alegre 1880-1960 refletem as construções dos 

discursos presentes nos museus, pois no discurso oficial da instituição essas 

imagens representam uma memória coletiva, mas de forma concreta esta 

seleção implica na representação de algumas memórias em detrimento de 

outras, pelo simples fato que não se pode guardar tudo. 

O Projeto Memória Visual de Porto Alegre 1880-1960 buscou recursos 

para proceder à higienização, ao inventário, à recuperação, à preservação e à 

digitalização do acervo para, em seguida, colocá-lo à disposição do público. 

Para tanto receberam o valor de cinquenta mil reais (R$ 50.000,00). Diante de 

cerca de 400.000 imagens em diversos formatos e suportes que se encontram 

no acervo fotográfico foram selecionadas somente 2.000 para serem 

digitalizadas, contextualizadas e colocadas à disposição da comunidade para 

futuras pesquisas. O número reduzido de imagens selecionadas deveu-se ao 

limite de verba para a execução do projeto e também por estas imagens serem 

alvo de constantes pesquisas por parte do público, o acervo não poderia parar 

de funcionar para ser digitalizado. 

O projeto foi realizado não somente no sentido de preservar e guardar 

o acervo fotográfico, mas também para possibilitar novos usos para que os 

pesquisadores pudessem ter acesso às imagens e as utilizassem na 

construção de suas problematizações históricas.  Mas quais são estas 

coleções? Quais imagens estão compondo este acervo? 

As coleções selecionadas para o projeto foram o Arquivo do Palácio 

Piratini (APP) do ano de 1947 a 1970, algumas imagens da Coleção Brasil 
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Telecom (à extinta CRT), os álbuns impressos20 e o Arquivo de Documentação 

Privada. Este último são doações de acervos particulares e imagens de 

diversos fotógrafos atuantes na cidade de Porto Alegre. O Arquivo do Palácio 

Piratini apresenta imagens de importantes instituições, imagens de bairros 

afastados da cidade e eventos históricos de um período pouco retratado, entre 

as décadas de 1940 e 1960.  

Na coleção da CRT as imagens apresentam fotografias dos bairros 

Azenha, Navegantes e Bom Fim na década de 1920. Este acervo compõe 

fotografias da rede telefônica e as imagens são ricas em detalhes da zona 

urbana de Porto Alegre, retratando ruas, edificações, praças e vistas 

panorâmicas. Já o Arquivo de Documentação Privada contêm imagens de 

famílias, paisagens, vistas urbanas e acontecimentos da história de Porto 

Alegre, como a enchente de 1941. Esta enchente considerada a maior do Rio 

Grande do Sul atingiu cerca de quarenta mil pessoas.21 

 

FIGURA 20– Coleção Antônio Nunes, Prefeitura Municipal, abril de 1941, fotografia: 
gelatina/prata, p&b, 30x40cm.  

Fonte: Acervo do MCHJC 
 

                                                           
20

 Os álbuns fazem parte do Acervo da Imprensa escrita, mas pela relevâncias das imagens 
que trazem sobre a cidade de Porto Alegre encontra-se armazenada e acondicionada no 
Acervo Fotográfico. 

 
21

 No acervo fotográfico do MCHJC encontra-se duas publicações que mostram imagens da 
cidade de Porto Alegre e cidades do interior do Rio Grande do Sul que foram atingidas pela 
enchente. As publicações são: A Grande Enchente de 1941, edição da Livraria Globo-Porto 
Alegre e Ecos da Grande Enchente de autoria do guarda civil Juvencio Libeck dos Santos. 
Porto Alegre. Maio de 1941. 
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Nos últimos anos, tem-se observado uma proliferação de acervos 

fotográficos. Para Filippi, Lima e Carvalho (2002, p. 6) o aumento da 

organização desses acervos documentais institucionais, entre eles os 

fotográficos, não é por acaso. Tal fenômeno está ocorrendo devido ao 

crescimento da fotografia como fonte de pesquisa. Para as instituições, porém, 

um novo desafio se coloca: como padronizar a qualidade na organização e 

conservação das fotografias em acervos e disponibilizá-las como instrumentos 

de pesquisa? Ou seja, além de desenvolver estratégias de como trabalhar 

esses documentos, é preciso pensar na sua conservação e disponibilização 

para investigações e, ao mesmo tempo, desenvolver uma política 

preservacionista.22 

Somente o desejo de preservar e perpetuar as imagens fotográficas 

não garante o sucesso em salvaguardá-las23. Para que se torne uma realidade, 

é condição fundamental que a instituição elabore uma política bem clara de 

conservação e, sobretudo, obtenha recursos financeiros e humanos destinados 

para este fim. O projeto Memória Visual de Porto Alegre articulou suas 

atividades na conservação e organização do acervo seguindo medidas 

importantes para preservar o acervo fotográfico. 

Em se tratando de acervos fotográficos, a primeira condição para a 

elaboração de um plano de conservação é reconhecer quais os processos24 

                                                           
22

 A diferença entre conservação e preservação consiste, grosso modo, em que a primeira 
condiz com a ideia de proporcionar o maior tempo de vida aos objetos fotográficos e a 
segunda em políticas que englobam os aspectos financeiros, materiais e humanos adotados 
para gerir a conservação dos acervos. Para saber mais ver DRUMOND, Maria Cecília de 
Paula. Prevenção e Conservação em Museus. Caderno de Diretrizes Museológicas I. MINC/ 
IPHAN/DEMU, Belo Horizonte. 2006. p.107-135. 

23
 O termo salvaguardar neste estudo é referido no sentido da museóloga Cristina Bruno, 

reafirmando que a preservação é a função básica de um museu e que a partir dela estão 
subordinadas todas as outras, tais como coleta e estudo dos objetos e/ou espécimes da 
natureza; salvaguarda das coleções e/ou referências patrimoniais (conservação e 
documentação) e comunicação (exposição, educação e ação sócio-cultural), salienta-se que 
o desempenho articulado de todas estas facetas preservacionistas deve estar vinculado ao 
exercício da disciplina museológica. Para ver mais: BRUNO, Maria Cristina Bruno. 
Museologia: algumas idéias para a sua organização disciplinar. In: Cadernos de 
sociomuseologia, n.9. Centro de Estudos de Sociomuseologia. Lisboa. Universidade 
Lusófona de Humanidades e Tecnologias, 1996. 

24
  Se os processos são do tipo daquerreótipo, calótipo, ferrótipo, negativo em chapa de vidro à 

base de albúmen, negativo em chapa de vidro com colódio úmido ou seco, negativo em 
chapa de vidro à base de gelatina, negativo filme à base de nitrato de celulose, negativo 
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formadores das composições fotográficas existentes em uma coleção. Após 

este diagnóstico, têm-se as condições necessárias para as decisões futuras 

quanto ao acondicionamento, condições de exibição, tratamento de 

conservação e criação de uma área de guarda sejam bem fundamentadas e 

eficazes (MOSCIARO, 2009, p. 13). A importância de preservar a materialidade 

que as coleções fotográficas são compostas constitui o conjunto de 

informações que carregam sobre o processo fotográfico no período em que 

foram realizados. 

O planejamento é uma peça fundamental para desenvolver um 

diagnóstico de conservação de coleções fotográficas. Conforme Clara Mosciaro 

(2009, p. 8), ele é uma ferramenta e não um fim em si mesmo. O primeiro 

passo é sempre determinar que dados devem ser observados (como o tipo de 

material encontrado) e o estado de conservação das fotografias, ou seja, os 

elementos que irão oportunizar um primeiro acondicionamento, um re-

acondicionamento, ou mesmo uma higienização sumária. Não se utiliza uma 

ficha-diagnóstico padrão, pois nem sempre o acervo será do mesmo período 

histórico, o que irá variar as informações sobre o processo fotográfico. 

Portanto, as fichas25 devem seguir como uma espécie de guia. As informações 

coletadas, a partir do diagnóstico possibilitam identificar as demandas que o 

acervo necessita para sua organização e conservação. 

De antemão, as principais ações atuantes na conservação preventiva 

dos materiais fotográficos são o controle da temperatura, o armazenamento, o 

acondicionamento, o manuseio correto dos materiais, a documentação e a 

reprodução dos materiais fotográficos. A finalidade do controle da temperatura 

é minimizar os fatores ambientais que provocam deterioração das fotografias, 

como fungos, insetos, manchas, perda de suporte, delaminação (separação 

das camadas nos cantos nas bordas da fotografia), perda de emulsão (perda 

da camada onde está a imagem), combustão espontânea (no caso dos 

materiais feitos à base de nitrato), etc (MOSCIARO, 2009, p. 33). Já o 
                                                                                                                                                                          

filme de segurança, negativo filme à base de poliéster, positivo em papel à base de 
albúmen, positivo em papel à base de carbono, positivo em papel à base de gelatina, 
positivo em papel à base de platina ou positivo em papel à base de outros materiais 

25
 Como exemplo a ficha desenvolvida pelo CCPF (Centro de Conservação e Preservação 

Fotográfica), pode ser utilizada como guia e sendo adaptado dentro do contexto observado. 
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armazenamento, o acondicionamento e o manuseio visam o prolongamento da 

„vida‟ útil dos materiais fotográficos e preocupam-se, basicamente, com o 

material que entrará em contato com o objeto e a presença de luz inadequada. 

E, por fim, a documentação e a reprodução permitem o mínimo de manuseio 

do objeto, resguardando-o o máximo possível. Seguir estas ações não significa 

a eternização do acervo, mas sim, minimização de sua deterioração, 

priorizando-se mais o conjunto das peças da coleção do que uma intervenção 

individual. 

No caso das fotografias, um dos aspectos mais delicados é quanto à 

sua estrutura físico-química extremamente complexa e instável. Por isso, torna-

se imprescindível compreendê-la para entender o comportamento dos 

materiais presentes nas coleções e estabelecer os procedimentos corretos 

para salvaguardá-los (Filippi, 2002, p. 16). Por terem composições diferentes, e 

por sua vez, processos de deterioração distintos, é necessário realizar um 

minucioso levantamento, que deve levar em conta os diferentes materiais que 

compõem as fotografias, para que se estabeleça um tratamento específico de 

acordo com a exigência da composição dos materiais26. Por exemplo, os 

negativos à base de nitrato de celulose (muito utilizado até 1951) são instáveis 

por natureza e quando atingem determinado grau de degradação entram em 

combustão espontânea. Por isso, os negativos compostos por estes materiais, 

além de, obrigatoriamente, serem armazenados separadamente de outros, 

devem ser acondicionados em invólucros com reservas de alcalina. Já as 

fotografias feitas com solução à base de albumina – clara de ovo – (constantes 

em muitas fotografias a partir de 1847 até 1910) são extremamente sensíveis à 

luz, principalmente aos raios ultravioletas (UV). Caso expostos de maneira 

inadequada, as fotos compostas por este material tem grande tendência a 

esmaecerem, ou seja, a consequência pode ser o desaparecimento da 

imagem. Assim, a particularidade do acondicionamento das fotos albuminadas 

consiste em uma espécie de envelope de plástico poliéster.  

                                                           
26

 Para sabe mais sobre esses materiais ver KOSSOY, Boris. Fotografia e História. 2ª ed. Rev. 
São Paulo: Ateliê Editorial, 2001, p. 94. 
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Um ambiente com qualidade e segurança também é considerado um 

fator determinante para a permanência prolongada de uma coleção fotográfica. 

O controle ambiental é essencial e através de aparelhos como o 

termohigrômetro27 ou datalogger28 é possível realizar o controle da umidade 

relativa e da temperatura. Temperatura elevada, umidade alta ou oscilante 

associada à presença de poluentes são as maiores fontes de deterioração para 

os diversos componentes dos objetos fotográficos (MOSCIARO, 2009, p. 7).  A 

partir da leitura dos dados informados pelos respectivos aparelhos é possível 

estabelecer o controle do ambiente onde se encontram as coleções, ajustando-

o conforme suas características físico-químicas. 

O acervo fotográfico do MCHJC encontra-se na Reserva Técnica e, 

para uma melhor conservação, está separado conforme o tipo de material 

formador da fotografia. Por terem um risco considerável de combustão, os 

negativos com base de nitrato de celulose do MCHJC estão acondicionados 

em papel neutro e armazenados em arquivos de aço em uma sala separada 

com condições ambientais específicas para este tipo de material. As fotos 

albuminadas, envoltas em papel neutro, foram colocadas em plásticos poliéster 

e armazenadas em um local com pouca luminosidade. Além disso, cortinas 

foram instaladas no local de forma que a luz não penetrasse com intensidade, 

resguardando o acervo dos problemas decorrentes de tal ação. Os negativos 

de vidro, assim como os em formato de 35mm, estão inseridos em envelopes 

confeccionados em papel especial Filiperson29. Assim como as fotos 

albuminadas, os álbuns também foram colocados em caixas de poliéster. Estas 

singelas ações demonstram não só preocupação por parte dos agentes da 

instituição pela preservação do material fotográfico, como também evidencia 

que os mesmos possuem conhecimento técnico na gestão do dito acervo. Pois, 

                                                           
27

 Instrumento que conjuga a medição de Temperatura e Umidade Relativa, mais ou menos 
com as mesmas características. 

28
 Instrumento utilizado para monitoramento da temperatura e umidade. 

29
 É um papel especial fabricado com reserva alcalina, este papel contém uma reserva de 

carbonato de cálcio, que mantém inalterada a resistência original dos documentos contra 
ácidos provenientes do ar poluído, desta forma sua resistência não se altera com o tempo 
em qualquer ambiente. A sua composição fibrosa possui 30% de fibra longa, que garante 
uma alta resistência a dobras e vincos, sendo utilizado como material ideal para conservar 
fotos e documentos. http://filiperson.com.br/NoticiasMarco0702.asp Acesso em 25/01/2014. 

http://filiperson.com.br/NoticiasMarco0702.asp
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ao separarem o material conforme a sua constituição, buscam acondicioná-los 

conforme suas características peculiares, evitando, assim, a deteriorização de 

materiais, ajustando-os conforme suas demandas. Estas ações de 

conservação foram respeitadas durante o processo de desenvolvimento do 

Projeto Memória Visual de Porto Alegre 1880-1960. Esta prática dos 

profissionais do setor de fotografia do MCHJC chama a atenção para um outro 

fator fundamental para o sucesso das ações conservativas: o conhecimento 

técnico por parte dos especialistas.  

 

 

2.2. Curadoria do Projeto Memória Visual de Porto Alegre 1880-1960 
 
As diferentes narrativas que compõem um museu através de suas 

coleções encontram-se ligadas à curadoria30 do museu, pois o curador é 

responsável pela guarda do acervo institucional, e dele depende a aplicação de 

formas de controle patrimonial, de tratamento físico e documental das coleções 

e arquivos (CARVALHO; LIMA, 1997, p. 205). O curador deve, 

necessariamente, deter conhecimento técnico especializado sobre os 

processos documentais por ele gerenciados.  

A curadoria do Projeto Memória Visual de Porto Alegre 1880-1960 foi 

realizada por Denise Stumvoll31 fotógrafa e coordenadora do setor de fotografia 

do MCHJC e a historiadora Naida Menezes convidada a trabalhar no projeto, o 

que evidencia um projeto realizado de forma interdisciplinar. 

Diferentemente da organização de um acervo particular, estamos 

tratando de um acervo institucional. Para um colecionador privado a prática 

está pautada no prazer pessoal e em um museu a motivação seria profissional 

(CARVALHO; LIMA, 2002, p. 17). 

                                                           
30

 A curadoria faz parte todas aquelas atividades de natureza conceitual, metodológica e 
prática que permitem a exploração científica, pedagógica e/ou cultural do acervo de uma 
instituição. Ver FILIPPI, Patrícia de; LIMA, Solange Ferraz de; CARVALHO, Vânia Carneiro 
de. Como tratar coleções de fotografias. 2ª de. São Paulo: Arquivo do Estado/ ARQ-SP, 
2002. 93 p.;JULIÃO,Letícia. Cadernos de diretrizes museológicas 2: mediação em museus: 
curadorias, exposições, ação educativa. Belo Horizonte: Secretaria de Estado de Cultura de 
Minas Gerais, Superintendência de Museus. 2008.180p. 

31
 A curadoria do acervo fotográfico do MCHJC é realizada pela técnica Denise Stumvoll, 

fotógrafa e com especialização em Antropologia Social, o que evidencia tanto um 
conhecimento técnico quanto intelectual das coleções. 
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A curadoria do Projeto Memória Visual de Porto Alegre (1880-1960) se 

articulou em duas atividades: a conservação e a organização das coleções 

fotográficas. Segundo Vânia Carneiro de Carvalho e Solange Ferraz de Lima 

(2002, p.19) o que compete ao curador pode ser dividido em três etapas:  

 
[...] em primeiro lugar reconhecer a legitimidade da coleção e seu 

potencial para o conhecimento da sociedade, seu fim último. Em 
segundo lugar, diferentemente do colecionador particular, que está 
preso ao objeto plástico, ao curador compete constituir a biografia do 
objeto da coleção, recuperando seu circuito e nele, os contextos 
perdidos. Em terceiro lugar, o curador precisa ter claro que os seus 
próprios critérios de seleção e montagem de coleções têm na sua 
base valores culturais. 

 
Os pontos pensados para a seleção destas imagens no projeto, 

segundo Menezes e Stumvoll, foram: em primeiro lugar por período (da década 

de 1880 a 1960), o segundo por autoria (importância do fotógrafo no Estado), o 

terceiro tema (contexto histórico em que a imagem se insere) e por último a 

definição estética da linguagem fotográfica (2007, p. 13). 

Dentro dos pontos estabelecidos pela curadoria deste projeto, a partir 

dos critérios de seleção das fotografias, é possível concentrar duas leituras 

importantes para analisar este processo de escolha: a história da fotografia e a 

história pela fotografia. Ambas, portanto, justificam uma abordagem 

metodológica do que este acervo representa para a identidade dos porto-

alegrenses. 

A entrevista32 realizada com as responsáveis pelo projeto apresentou 

dados referentes à preocupação em preservar uma maior diversidade de 

fotografias e para enriquecer a memória visual da cidade, possibilitando uma 

maior diversificação em temas pesquisados sobre a cidade de Porto Alegre. 

A maior parte das instituições33 de Porto Alegre que possuem acervos 

fotográficos apresentam imagens sobre a virada do século XIX para o XX e da 

área mais central da cidade. Porém, no acervo que se encontra no MCHJC 

existem imagens mais recentes da cidade de Porto Alegre. Segundo Stumvoll 

                                                           
32

 Entrevista realizada com Denise Stumvoll (responsável pelo Setor Fotográfico do MCHJC) e 
Naida Menezes (historiadora) no dia 14/11/2012 no MCHJC. 

33
  As instituições de Porto Alegre que apresentam acervos fotográficos para pesquisa que 

podemos citar são: Museu Joaquim José Felizardo, Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. 
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(2012), isto contribui para uma memória mais recente, pois são muitas 

transformações ao longo dos anos na cidade, o que contribui para o 

esquecimento de referenciais urbanos. Neste caso, a fotografia é uma forma de 

assegurar uma relação de identidade e memória com a cidade e também de 

conhecimento quando utilizado como fonte de pesquisa. 

 
FIGURA 21- Col. Brasil Telecom Av. Osvaldo Aranha esquina com Av. José Bonifácio, 

anos 1930. fotografia: gelatina/prata, p&b, 8x13,3cm. 

Fonte: Acervo do MCHJC 
 
 
Dessa forma, é possível entender porque a seleção do período longo 

de 1880 a 1960 para a realização do projeto, pois para Stumvoll (2012) pensar 

nas pessoas mais novas que já não encontram lembranças da cidade como era 

no tempo de seus avôs e também porque a presença de imagens mais 

recentes neste acervo proporcionam uma maior visibilidade da cidade. 

 
“(...) não é mais aquele senhor de 78 anos que se lembra como era 

em 1990. Já existe gente de 30, 40 anos que não se lembra como 
eram os anos de 1960, como era no tempo da minha avó, como  era 
anos 1950 e por aí vai. O que eles recebem está baseado na 
memória dos parentes deles mais próximos e será que era assim 
mesmo? Mas aonde posso ver essas imagens dos anos de 1940 e 
1950? Pois é justamente neste período que a memória vai sendo 
bastante atingida porque é muita transformação na cidade, muita 
transformação urbana” (STUMVOLL, 2012). 
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FIGURA 22 - Col. Brasil Telecom  
Rua dos Andradas, anos 1920. fotografia: gelatina/prata, p&b, 13,5x8cm.                           

Fonte: Acervo do MCHJC 

 

 

 

Entender o processo como o projeto foi organizado e como foram 

selecionadas as imagens é ao mesmo tempo conhecer a visualização do 

passado da cidade de Porto Alegre que se encontra nestas coleções. Os 

critérios por parte da curadoria do projeto na seleção das fotografias tiveram 

como objetivo suprir uma lacuna de imagens focando áreas externas ao centro 

histórico e adjacências de Porto Alegre.  
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FIGURA 23 – Moradias próximo ao Aeroporto Salgado Filho - 02/05/1961 - APP 

 
Fonte: Acervo do MCHJC 

 
 

Conforme a historiadora Naida Menezes (2012) os temas foram outro 

ponto importante na seleção das fotos 

 
“[...] tinha imagens de uma coleção e outra que tinham coisas em 
comum, que eram algumas temáticas como a gente procura 
trabalhar também na pesquisa. Tu és historiadora então tu sabes. 
Então a gente fez esta divisão: “esta [imagem] é muito importante 
porque ela é antiga, porque ela é de um fotógrafo legal, um fotógrafo 
representativo, mas também ela fala de trabalho”, ou então pegava 
outra foto que a princípio, nem sabia quem era o fotógrafo, mas 
aparece ali uma pessoa iniciando no trabalho naval, tinha gente 
trabalhando. [...] Então começamos a ver por esse foco. O 
interessante da temática foi valorizar imagens que saíssem do 
centro da cidade, [e focassem] os arrabaldes, a periferia [...]. O 
processo urbano foi outra temática que a gente trabalhou. Teve a 
temática do trabalho, muito inspirado nos nossos questionamentos 
daquela época. Digamos que se fossemos fazer outro projeto, 
pensaríamos em outras temáticas, em outras questões. De repente 
agora seria um olhar diferente” (Menezes, 2012). 
 
 

A curadoria por parte de dois olhares, um técnico e outro histórico, foi 

essencial para realização deste projeto e para cumprir com as necessidades do 



76 

 

público pesquisador que trata de temas mais recentes sobre a cidade de Porto 

Alegre. 

A fotografia, antes de chegar ao museu, foi realizada dentro de algum 

propósito pelo fotógrafo e a cena registrada já passou por uma seleção do 

olhar do próprio fotógrafo. É importante percebermos através da fala de Naida 

Menezes a transposição que sofreu a fotografia hoje presente no museu. 

Segunda ela, 

 

“A fotografia começa a ter outro sentido. Como as fotos aéreas do 
Leo Guerreiro. Quando foram realizadas tinha uma concepção bem 
marqueteira do fotógrafo pra ganhar dinheiro e não foi tirada com a 
ideia „vou ter uma lembrança‟. Era trabalho. Eles eram profissionais 
que viviam disso. A fotografia, então, acaba virando em uma fonte de 
pesquisa e um patrimônio. Nas fotografias aéreas do aterramento de 
Porto Alegre, no momento do registro, ele não estava pensando 
nisso” (2012). 
 

Conforme Naida Menezes, a transposição da fotografia para o museu 

alterou o próprio significado da imagem no momento em que foram registradas. 

Hoje estas imagens presentes no acervo fotográfico do MCHJC representam 

um patrimônio por constituírem um arquivo de memórias sobre a cidade de 

Porto Alegre. 

 

 

2.3 Fotografia e Memória  
 
Ao relacionarmos fotografia e memória temos uma grande 

possibilidade de abordagens. A fotografia quando tratada como suporte de 

memória nos possibilita uma rememoração ao passado. Conforme Marcia 

Merlo 

É possível produzir saberes a partir do que vemos, sentimos, 
imaginamos e aqui nos referimos, também, à memória, que não é 
necessariamente a evocada pelo documento e confirmada pelo grupo 
social, mas a substanciada pelo sentimento que emerge no ato do 
lembrar ou do sentimento que possibilita determinadas associações 
que compõem a lembrança. A fotografia apóia um lembrar por meio 
do retratado, sendo assim ela passa a representar a rememoração 
(p.97.2012). 
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No caso das fotografias que adentram instituições de memória, 

podemos perceber uma mudança ao pensá-las como suporte de memória. A 

primeira mudança é em termos de visibilidade. Ao integrarem as coleções do 

museu e saírem das mãos de particulares, as fotografias, além de adquirirem 

uma visibilidade muito maior, passam a representar uma memória coletiva e 

não mais individual. Em decorrência da primeira mudança, observamos a 

segunda, desta vez no sentido de representatividade. No momento em que 

estas imagens são doadas a uma instituição, elas passam para outra 

dimensão. Como suportes de memórias, elas acabam se transformando em 

documentos, passando a ter, portanto, novos valores e assumindo um papel de 

promover o fornecimento de informações. 

As fotografias presentes em instituições de memória precisam de 

cuidados básicos no tratamento da conservação física e da documentação. 

Quando isto não ocorre podemos ter a “morte do documento”. É importante que 

possamos tê-los presentes em outros suportes. Isto acontece através dos seus 

usos. Os usos geralmente partem do público que realiza suas pesquisas em 

diferentes âmbitos. 

Conforme Carvalho e Lima, o termo memória está associado a termos 

como conservação, recuperação, resgate, preservação, o que pressupõe um 

registro mental coletivo. Segundo as autoras, 

 
Os termos memória visual e memória fotográfica são utilizados de 
forma a justificar a divulgação de acervos institucionais e privados, e, 
via de regra, a eles é atribuído o poder de reconstituição da história. 
Neste caso, o termo memória é entendido como equivalente a um 
conjunto de documentos, tendo, assim, uma materialidade. (1994, 
p.257) 

 
A fotografia, quando percebida como um evocador da memória, passa 

a desencadear outras imagens em nossas lembranças, que é despertada pela 

imagem que nos é apresentada. No caso de um acervo fotográfico esta 

evocação ocorre num coletivo a partir do compartilhamento destas imagens do 

museu com o público em geral por apresentarem uma maior visibilidade. 

As fotografias por serem constituídas de diferentes materiais sensíveis, 

podem sofrer um processo de apagamento se guardadas de forma 
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inadequada. Este processo pode ser analisado como uma forma de 

esquecimento, pois o lembrar constitui em proporcionar um modo de guarda e 

acesso adequado dentro das condições possíveis de uma instituição pública, 

para que todos possam usá-las em suas pesquisas e o esquecer uma perda. 

Corroborando com a questão da fotografia como objeto de pesquisa e 

memória Janaina Schvambach (2008, p. 156) afirma 

 
A fotografia é assim, um objeto-tema de pesquisa, como também objeto 
de memória no ato da ação de lembrar e esquecer, se mostrando com 
um dos laços de pertencimento do indivíduo à determinada sociedade. 
         

A fotografia no caso da passagem da memória do individual para a 

coletiva pode ser representada da seguinte maneira de acordo com Kossoy 

(2007, p. 132): a memória coletiva, preservada através da documentação 

fotográfica de seus monumentos, arquitetura, de suas vistas e paisagens 

urbanas, rurais e naturais de suas realizações materiais, de sua gente, de seus 

conflitos e de suas misérias; a memória individual, gravada pelo registro 

fotográfico como objeto-relicário mantendo a lembrança, através dos retratos 

de família, a imagem fotográfica fixa a passagem do tempo. 

A importância dessas imagens do acervo fotográfico do MCHJC está 

relacionada também ao “não esquecimento”, o que reitera a compulsão 

memorial sobre os fenômenos memoriais e patrimoniais. Como uma forma de 

assegurar estas memórias sobre as transformações da cidade e da vida social, 

estas fotografias do MCHJC surgem como agentes evocativos de lembranças e 

também como suportes de informações, dependendo dos usos que lhe serão 

atribuídos.  

Dessa forma, o museu pode ser caracterizado como uma “memória 

auxiliar” (KEFFER; GRAEBIN, 2013, p.259), pois, através de seu acervo 

recolhe, categoriza e ordena, numa tentativa, não só de relembrar e de 

guardar, mas também de revivificar um passado. 

Para Rosengarten (2012, p.16) desta forma a fotografia em um arquivo 

apresenta o sentido de imortalizar a materialização do tempo em um instante. 

Isto acontece porque 
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o arquivo partilha então como a fotografia o estatuto de memento 
mori: funcionando como destilações do tempo e materializações da 
memória, ambos possuem uma dimensão funérea, nostálgica, aliada 
a uma dose de anacronismo inerente, e embora contribuam para um 
corpus de conhecimento e saber, convertem-se também e em pouco 
tempo em espaços de devoção ao passado. 

 

A fotografia provocou de forma maravilhosa a magia de embalsamar o 

tempo (ROSENGARTEN, 2012, p.15), como marcas imobilizadas e 

preservadas na fotografia e incorporadas no arquivo. Para Sontang (2004, 

p.26) toda foto testemunha a dissolução implacável do tempo. 

Para corroborar sobre a idéia de memória fotográfica Joan Fontcuberta 

expressa 

Porque siempre es así. Porque siempre fotografiamos para recordar 
aquello que hemos fotografiado, para salvaguardar la experiência de 
la precária fiabilidad de la memória? O no? Recordar quiere decir 
selecionar ciertos capítulos de nuestra experiência y olvidar el resto 
(1997, p.58). 
 

O uso dos registros da memória, no caso da fotografia, permite que 

sejam construídos imagens e produtos que, posteriormente, serão veiculados e 

apreendidos pela sociedade. Durante estes dois processos, através da 

lembrança, é que se dá a interpretação dos registros da memória, e, portanto, a 

reconstrução do passado. A partir do uso que se faz do acervo fotográfico, uma 

interpretação do passado e também as informações do passado que serão 

transmitidas.  

Segundo destaca Simson (1998, p.22), a fotografia possui papel 

importante na detonação do nosso processo de rememoração, já que 

possibilita a construção da nossa versão sobre um fato ocorrido. Esta 

constituição está interligada ao grupo social que vivemos, é este grupo que 

fornecerá nossos registros fotográficos formando nossa memória visual de 

forma fragmentada a partir da seleção de imagens reproduzidas. 

Conforme Kossoy (1998, p. 45), a fotografia funciona em nossas 

mentes como uma espécie de passado preservado, lembrança imutável de um 

certo momento e situação, de uma certa luz, de um determinado tema, 

absolutamente congelado contra a marcha do tempo. 
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A fotografia, como uma representação do “real”, pode não ser suficiente 

para lhe conferir credibilidade absoluta, pois, assim como a memória ela pode 

“selecionar”, partes do real a fim de iludir e manipular. A fotografia como uma 

forma precisa de perpetuar a memória, de “resgatar a lembrança”, é um dos 

melhores suportes no processo de rememoração e para ativar a memória 

(FELIZARDO; SAMAIN, 2007, p. 211). 

A fotografia, como um suporte da memória compartilhada através de 

um acervo fotográfico, pode ser classificada como uma memória fragmentada, 

pois, no caso do acervo fotográfico do MCHJC constitui-se de alguns registros 

sobre a memória da cidade de Porto Alegre. Estes registros contribuem para a 

evocação de lembranças e para a representação de uma rememoração, nos 

conectando a um tempo e espaço que já não existem mais, auxiliando na 

recuperação do passado através de suas imagens preservadas. 
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Capítulo 3 

 

USOS DAS COLEÇÕES FOTOGRÁFICAS DO ACERVO DO 

MCHJC 

 

 

 

Inicialmente, os anos escolhidos para realizar o estudo foram 

selecionados por meio da análise dos usos que antecederam a realização do 

Projeto Memória Visual de Porto Alegre 1880-1960 (PMVPA) realizado entre 

2005 e 2006. O referido projeto teve como principal objetivo desenvolver um 

sistema de gerenciamento eletrônico de imagens, o que acabou 

proporcionando uma maior disponibilização do acervo para pesquisas através 

do banco de dados desenvolvido34. Hipoteticamente, pensou-se que a seleção 

de fotos para a criação do banco de dados e para a publicação do catálogo do 

PMVPA estava relacionada à recorrência de solicitações de determinadas 

imagens do acervo. Pensava-se que as imagens mais utilizadas pelos 

pesquisadores teriam sido as selecionadas para a composição do referido 

acervo e catálogo. Porém, com a entrevista da funcionária responsável pelo 

Setor Fotográfico, Denise Stumvoll, e da curadora do PMVPA, Naida Menezes, 

a hipótese foi desfeita. Os critérios utilizados para a seleção das fotografias 

foram técnicos e históricos: enquanto Stumvoll usou-se das técnicas 

fotográficas para selecionar as imagens, Menezes utilizou-se da agregação por 

temas. 

Devido à impossibilidade de trabalhar com a hipótese acima, decidiu-se 

alargar o marco temporal e a análise passou a ser o teor das consultas ao 

                                                           
34

 Nos anos 2002, 2003 e 2004, período anterior à construção do Projeto Memória Visual de 
Porto Alegre 1880-1960, o setor de fotografia não possuía um banco de dados com o 
acervo sistematizado. Essa falta impossibilitou muitas demandas de pesquisa, pois o 
pesquisador não tinha um local para realizar uma busca com suas palavras-chaves. Isto 
acabou por refletir em um número limitado de pesquisas diante de um acervo que é 
constituído por um número muito grande de imagens. 
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acervo fotográfico do MCHJC e os usos das imagens que os pesquisadores 

que procuraram a instituição fizeram entre os anos de 2002 e 2011. 

Uma vez o tema reelaborado, procedeu-se à quantificação dos dados 

anuais a partir dos usos e das finalidades das fotografias pesquisados no 

acervo. E assim sendo, verificou-se que o PMVPA estava novamente no centro 

do problema: uma simples tabela (Tabela Geral) demonstrou a grande procura 

do acervo fotográfico após sua publicação. Dessa forma, a pesquisa deu uma 

guinada e procurou mapear as finalidades dos usos das fotografias. Assim foi 

feita uma tabela com os critérios de classificação de usos das fotografias 

(Tabela Geral) e sua divisão anual (Tabela de Variações Anuais). Após as 

primeiras generalizações, foram elaborados gráficos anuais, que foram 

analisados qualitativamente e sempre em comparação com a Tabela Geral e 

com a Tabela de Variações Anuais. Dessa forma, foi possível tecer 

considerações sobre alguns aspectos do Setor Fotográfico do Museu, da 

importância que o PMVPA teve sobre a divulgação do MCHJC como um lugar 

de pesquisa iconográfica e sobre os mais variados usos e funções que as fotos 

adquiriram com os pesquisadores. Ainda sobre os usos, foi possível verificar a 

grande ocorrência de pesquisas e consultas que tinham objetivos 

rememorativos/comemorativos. 

De longe, a Campanha da Legalidade35, que em 2011 completava 50 

anos, foi o grande mote de pesquisas ao acervo, especialmente em 2011. No 

entanto, não foram apenas as grandes datas rememorativas/comemorativas 

que fizeram parte do cotidiano de buscas do acervo fotográfico. As datas 

rememorativas/comemorativas de baixa envergadura também foram alvos 

constantes de investigação por parte dos pesquisadores. 

 
 
 
 
 

                                                           
35

  Entre 25 de agosto e 07 de setembro de 1961, ocorreu este movimento que visava garantir 
(diante da renúncia do presidente Jânio Quadros, ocorrida poucos dias antes, e o veto dos 
ministros militares ao novo presidente previsto) a posse do vice-presidente eleito, João 
Goulart, como presidente do Brasil. O local de resistência foi o Palácio Piratini, onde teve 
como liderança o governador do Estado do Rio Grande do Sul Leonel de Moura Brizola. 
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3.1 Tabelas e Gráficos 
 

Neste subcapítulo serão apresentadas as análises das tabelas e 

gráficos sobre os usos das imagens do acervo fotográfico do MCHJC por parte 

das pesquisas realizadas entre os anos de 2002 e 2011. Nesse sentido, foi 

realizada uma pesquisa modo quantitativo por meio da leitura e sistematização 

dos dados do Documento de Uso de Imagem da instituição (DUI). Para iniciar a 

análise, primeiramente foi necessário separar os usos das fotografias em 

categorias. Somente após esse primeiro passo, foi possível fazer uma 

quantificação por ano e categoria de uso, observando as permanências de 

usos, os aumentos ou a diminuição das pesquisas em geral e de seus usos em 

particular. Em seguida, foram feitas análises de cunho mais qualitativo dos usos 

apontados nos DUI.  

 

 

3.1.1 As categorias construídas a partir dos Documentos de Uso de 

Imagem 

 

As imagens cedidas pelo Setor de Fotografia só podem ser utilizadas 

após a assinatura de contrato de direito de uso das imagens feito em duas (02) 

vias de idêntico teor. Para os devidos efeitos legais e normas da política 

institucional, as imagens solicitadas só devem ser utilizadas para a finalidade 

informada no contrato e não podem, portanto, ser repassada a terceiros. 

Em todos os casos o Setor de Fotografia do MCHJC cede o direito de 

uso das imagens (reprodução), mas não os direitos autorais. Caberá ao 

pesquisador (cessionário), providenciar a autorização junto aos detentores, dos 

direitos autorais e conexos, caso a imagem não seja de “domínio público”, 

conforme a Lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998 – Lei dos Direitos Autorais. 

Por se tratarem de documentos históricos, o MCHJC não aceita que se 

realizem alterações nas fotografias (redimensionalização, cromia, edições ou 

alterações diversas), salvo tratamento digital básico. As imagens podem ser 



84 

 

disponibilizadas em alta resolução (300 dpi) ou em baixa resolução (72 dpi), 

dependendo do caso em que forem usadas. 

Em quaisquer dos casos, as imagens solicitadas só poderão ser 

utilizadas para a finalidade informada no Contrato, devendo constar, 

obrigatoriamente, em primeiro lugar, o nome do autor (caso seja conhecido) e, 

após, o crédito ao museu (“Acervo Fotográfico do Museu da Comunicação 

Hipólito José da Costa”). 

No MCHJC, o Documento de Uso de Imagem assumiu o caráter de 

contrato, sendo este o nome dado ao referido papel. Abaixo, imagem do 

modelo de documento de uso de imagem do MCHJC, o qual permitiu que fosse 

realizado o levantamento dos dados dos diferentes usos do acervo fotográfico 

desta instituição. 
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FIGURA 24 – MODELO DO CONTRATO PARA UTILIZAÇÃO DE IMAGEM DO ACERVO 
FOTOGRÁFICO DO MCHJC 

 
Fonte: Setor Fotográfico do MCHJC 

 
 

A obrigatoriedade do pesquisador em preencher o DUI, especificando 

as fotografias consultadas e a finalidade da pesquisa permitiu a composição de 
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uma tabela dos usos e funções das fotos em dezoito (18) categorias. As 

categorias criadas sobre os diferentes usos do Acervo Fotográfico do MCHJC 

foram elaboradas a partir do levantamento dos dados de 332 Documentos de 

Uso de Imagem entre os anos de 2002 e 2011. 

Ao realizar um primeiro levantamento desses Contratos, pode-se 

visualizar a recorrência de alguns temas de pesquisa que, ao final, foram 

constituídos dezoito categorias da seguinte forma: (1) Uso Acadêmico, 

relacionado às pesquisas acadêmicas realizadas através deste acervo; (2) Uso 

Pessoal, pesquisas realizadas de cunho particular; (3) Uso Digital, referente 

aos usos de divulgação de sites na Internet de fotos do MCHJC; (4) os Não 

Identificados referem-se ao não preenchimento por parte dos pesquisadores 

nem dos assuntos, nem das imagens consultadas; (5) Publicação Temática 

refere-se às publicações realizadas conforme determinado tema pesquisado; 

(6) Documentário refere-se aos trabalhos audiovisuais de caráter documental 

produzidos através das imagens pesquisadas; (7) Reportagem refere-se às 

pesquisas realizadas nas fotografias com objetivo de vinculação na mídia 

impressa ou televisiva; (8) Exposição refere-se às mostras e exposições 

realizadas baseadas no acervo fotográfico do MCHJC; (9) Pesquisa refere-se 

às investigações de forma geral, sem nenhum detalhamento que permitisse 

colocá-las em outras categorias; (10) Livro Comemorativo refere-se às 

pesquisas realizadas com o objetivo de publicação de temas relacionados à 

datas comemorativas; (11) Pesquisa Histórica refere-se aos uso de imagens 

como fonte de algum acontecimento histórico; (12) Publicação Comercial 

refere-se às consultas realizadas que buscavam publicações de cunho 

comercial; (13) Pesquisa Arqueológica refere-se às pesquisa que buscavam 

fotos que auxiliassem os pesquisadores em trabalhos arqueológicos; (14) Uso 

Artístico refere-se à busca de fotos para a realização de trabalhos artísticos; 

(15) Uso Audiovisual refere-se aos usos cujas finalidades gerais eram 

comunicações de som e imagem; (16) Uso Promocional refere-se ao uso das 

imagens para a confecção de material promocional; (17) Uso Comemorativo 

refere-se aos usos referentes a uma data comemorativa de algum tema; e (18) 
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Publicação refere-se as publicações de forma geral. Ver Tabela 1 – Tabela de 

Categorias. 

 

TABELA 1 – TABELA DE CATEGORIAS 

TABELA DE CATEGORIAS 

 Categoria 

1 Uso Acadêmico 

2 Uso Pessoal 

3 Uso Digital 

4 Não identificado 

5 Publicação Temática 

6 Documentário 

7 Reportagem 

8 Exposição 

9 Pesquisa 

10 Livro Comemorativo 

11 Pesquisa histórica 

12 Publicação Comercial 

13 Pesquisa Arqueológica 

14 Uso Artístico 

15 Uso Audiovisual 

16 Uso Promocional  

17 Uso Comemorativo 

18 Publicação 

Fonte: Ana Ramos Rodrigues 

 

  

3.1.2 –Tabelas 

 

Ao tornar os números totais das consultas anuais como parâmetro, a 

primeira evidência é o aumento progressivo da procura do acervo fotográfico 

do MCHJC a partir dos anos seguintes à implementação do PMVPA entre os 

anos de 2005 e 2006. Entende-se que este projeto, já estudado no capítulo 

anterior, é um divisor de águas nas consultas ao acervo, pois, se nos anos 

anteriores as pesquisas oscilaram muito, a partir de sua finalização o número 

de pesquisadores que buscou o acervo cresceu ano a ano e, especificamente 

nos dois últimos anos as consultas cresceram de forma significativa. 

A análise mais detalhada, pelo menos para o último ano, como se verá 

mais adiante, revelou que o assunto responsável pelo grande número de 
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consultas em muitas categorias foi o Movimento da Legalidade. Prestes a 

completar 50 anos de sua eclosão, o Movimento da Legalidade mobilizou 

diversas consultas motivadas pelos mais variados fins e chamou a atenção 

para a problematização sobre os usos das datas 

rememorativas/comemorativas. Como se verá ainda neste capítulo, não houve 

a mesma atribuição de importância e sentido de rememoração/comemoração 

para outras datas, como por exemplo, o ano alusivo aos 40 anos do golpe civil-

militar. 

Tomando o ano de 2004 como vetor de análise a partir da perspectiva 

das datas rememorativas/comemorativas e comparando-o com os anos pré-

PMVPA podemos cair em uma armadilha. Pelo fato de o ano de 2004 possuir 

um número de pesquisas bem mais expressivo que os anos de 2002, 2003, 

2005 e 2006 logo poderíamos concluir que esse grande aumento se devesse 

por ser uma data rememorativa ao golpe civil-militar que depôs o presidente 

João Goulart, eleito democraticamente, e à instalação de uma ditadura que 

perdurou até 1985 no Brasil. No entanto, a análise pormenorizada das 

pesquisas desse ano revelou que não foi o golpe civil-militar a causa do 

aumento nas pesquisas, mas sim foram assuntos diversos que nada tiveram 

relação com a ditadura imposta em 1964. 
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TABELA 2 – TABELA GERAL 

Tabela Geral 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total  

Uso Acadêmico 5 3 7 8 8 13 12 6 19 9 90 27,11% 

Uso Pessoal 2  3 1   1 1 3 2 13 3,92% 

Uso Digital 1  1 1    5 2 5 15 4,52% 

Não Identificado 2 8 3 1  2 1 7 3 1 28 8,43% 

Publicação Temática   1  1 1 1 3 3 4 14 4,22% 

Documentário 2 2 1 3 5 1 8 4 4  30 9,04% 

Reportagem 4 2  2  1  1 6 15 31 9,34% 

Exposição 2 1 10 4 5 1 1 4 2 8 38 11,45% 

Pesquisa 7 5 5 4 2 3  1 1 3 31 9,34% 

Livro Comemorativo  1 1    2   1 5 1,51% 

Pesquisa histórica   2 3  2 1 1 2  11 3,31% 

Publicação Comercial 2  2  2      6 1,81% 

Pesquisa Arqueológica   1 1       2 0,60% 

Uso Artístico         1 1 2 0,60% 

Uso Audiovisual          1 1 0,30% 

Uso Promocional        1 3 1 5 1,51% 

Uso Comemorativo       1   1 2 0,60% 

Publicação       2 2 2 2 8 2,41% 

Total 27 22 37 28 23 24 30 36 51 54 332  

 8,13% 6,63% 11,14% 8,43% 6,93% 7,23% 9,04% 10,84% 15,36% 16,27%  100% 

Fonte: Ana Ramos Rodrigues 
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Quanto aos usos, a análise da Tabela de Variações Anuais evidencia 

alguns dados interessantes. 

Se no geral houve um aumento considerável nas consultas ao acervo 

fotográfico do museu após o PMVPA, algumas pesquisas para determinadas 

categorias diminuíram ou simplesmente desapareceram. São os casos das 

pesquisas que tinham como objetivo de usos das fotos para Exposição, 

Pesquisa, Publicação Comercial, Uso Comemorativo e Pesquisa Arqueológica. 

As duas primeiras categorias (Exposição e Pesquisa), embora tenham 

diminuído, não deixaram de ser realizadas no acervo fotográfico. Já as 

categorias Uso Comemorativo e Pesquisa Arqueológica simplesmente 

deixaram de ser mencionados nos documentos. Com exceção da Pesquisa 

Arqueológica, não há uma explicação plausível para a diminuição das 

pesquisas dos demais campos. Podemos imaginar que se a dita diminuição 

esteja relacionada com a recorrência de fotos utilizadas nas consultas, a 

explicação para a diminuição das mesmas pesquisas pode estar relacionada 

com o catálogo PMVPA. Para confirmar essa hipótese, seria necessário ver se 

as fotos pesquisadas, uma a uma, foram as mesmas que foram utilizadas na 

publicação do catálogo do PMVPA, o que levaria a uma reflexão sobre a 

„cristalização‟ de algumas imagens. Por outro lado, a diminuição pode estar 

associada a outros fatores que pouco ou nada se relacionem com o PMVPA. 

Nesse sentido, podemos pensar que a explicação para a diminuição de 

pesquisas no acervo fotográfico do MCHJC para esses fins (Exposição, 

Pesquisa e Publicação Comercial) resida no simples fato de que houve uma 

diminuição „natural‟ da procura e que os assuntos tratados são muito variados e 

que, por isso mesmo, não há recorrência de fotos. Essas hipóteses, no entanto, 

não puderam ser comprovadas empiricamente devido à falta de especificações 

mais detalhadas nos respectivos Documentos de Uso de Imagem. 

Para o campo da arqueologia, o seu pouco uso (apenas dois) deve-se 

às pesquisas do projeto Monumenta, que buscou no acervo fotográfico do 

museu imagens que os auxiliassem nos trabalhos de restauração de prédios 

tombados em Porto Alegre, e que acabou tornando um banco de dados do 

próprio Projeto Monumenta. No entanto, no segundo período, houve duas 
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pesquisas arqueológicas que buscaram as imagens no museu. Porém, como 

se tratavam de consultas para a elaboração de teses de doutoramento, elas 

acabaram sendo classificadas como sendo Uso Acadêmico. Nesse sentido, 

pode-se dizer que o acervo contribui para a ampliação das pesquisas 

arqueológicas, no caso a urbana. Privilegiando os espaços urbanos de Porto 

Alegre em seus objetos de estudo, arqueólogos tem procurado o museu, o que 

por sua vez revela que o acervo fotográfico está se configurando um suporte 

indispensável para suas pesquisas.36 

As categorias que se mantiveram estáveis foram a de Uso Pessoal, a 

de Pesquisa Histórica e a de Livro Comemorativo, demonstrando que mesmo 

com a divulgação do acervo, não houve mudanças significativas. 

Já para a maioria das categorias houve crescimento a partir da 

publicação do PMVPA. Algumas, como os Usos Artístico, Audiovisual, 

Promocional, Comemorativo e para Publicação foram categorias que só 

passaram a conformar objetivos dos pesquisadores após o PMVPA, não 

figurando no período anterior, sendo que neste grupo, a última categoria 

(Publicação) tem apresentando um índice de procura constante. Já para as 

categorias que tiveram crescimento, a que mais se destacou foi a Publicação 

Temática (6X), seguida pelo Uso Digital (4x), para fins de Reportagens (quase 

4x) e para Uso Acadêmico (quase o dobro). Apenas a categoria Documentário 

não teve aumento tão expressivo como as demais. 

Tomando a Tabela Geral associada à Tabela de Variações Anuais, uma 

primeira análise sobre o aumento geral da procura de imagens do acervo 

fotográfico para diversos fins permite tecer algumas considerações sobre os 

usos do acervo fotográfico do MCHJC. 

Primeiramente, a elaboração, o planejamento, a execução, a 

sistematização e a implementação do Projeto Memória Visual de Porto Alegre 

acabou por divulgar o acervo fotográfico do MCHJC, não somente entre 

pesquisadores acadêmicos, mas entre um público mais amplo. O aumento de 

                                                           
36

 Houve no ano de 2004 houve uma consulta ao acervo de uma tese de arqueologia. No 
entanto, ela foi classificada como pertencente à categoria Uso Acadêmico. 
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mais de 40% de consultas após o PMVPA, revela que o dito acervo, dia-a-dia, 

demonstra sua pertinência para um leque variado de objetivos e usos.   

Em segundo lugar, ficou nítido que algumas categorias cresceram de 

forma volumosa e sobre elas também é possível fazer algumas considerações. 

O maior aumento em publicações temáticas leva a crer que os pesquisadores 

já possuam algum objeto específico formulado e por isso procuram o acervo 

fotográfico do MCHJC, o que por sua vez, denota que eles, os pesquisadores, 

já possuam um relativo conhecimento do material iconográfico. O aumento das 

pesquisas com a finalidade de utilizar as fotografias em modo digital alerta para 

a expansão e popularização da internet como ferramenta de comunicação. 

Quanto à pesquisa para reportagens deve ser a que mais deve ser tomada 

com cautela. Se desconsiderarmos o ano de 2011, com o recorde de quinze 

(15) consultas ao acervo, o número ficará exatamente igual ao período anterior 

do PMVPA. Como se verá, o alto índice de procura para as reportagens no ano 

de 2011 estava ligada à rememoração/comemoração da Campanha da 

Legalidade. As consultas com objetivos acadêmicos, junto com a categoria 

Exposição, estiveram presentes em todos os anos pesquisados. Porém, 

diferentemente da Exposição, a categoria Uso Acadêmico apresentou um 

grande aumento na pesquisa após a publicação do catálogo PMVPA. Embora 

não de forma constante, a crescente pesquisa do acervo para usos 

acadêmicos demonstra que essa é a principal categoria a procurar o acervo 

fotográfico do MCHJC. Os dez anos de pesquisas ininterruptas, a crescente 

consulta para esse fim e a diversidade de trabalhos37 indicam não somente a 

pertinência e singularidade do acervo, como também os números indicam que 

os pesquisadores acadêmicos estão cada vez mais conferindo importância aos 

museus em geral, e as fotografias em particular para a elaboração de trabalhos 

científicos. 

Também, dada a utilização do acervo para novos fins, é possível 

considerar que a publicação do PMVPA permitiu o alargamento do uso e 
                                                           
37

 Entre os cursos acadêmicos que elaboraram parte de suas pesquisas no acervo fotográfico 
do museu estão os cursos de História, Arquitetura, Biologia, Jornalismo, Conservação e 
Restauração de Patrimônio Histórico, Odontologia, Artes Visuais, Ciências Sociais, 
Antropologia, Museologia, Educação, Medicina e Arqueologia. Entre os usos, os mais 
comuns são para a produção de teses, dissertações e trabalhos de conclusão de cursos. 
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funções das fotografias, diferentemente do modelo “tradicional” como por 

exemplo, o Uso Artístico das fotografias do acervo. 

Para finalizar a análise, a Tabela de Variações Anuais indica a 

persistência da categoria Não Identificado. Muito embora possa parecer um 

descompromisso por parte dos pesquisadores em preencher os campos do 

Documento de Uso de Imagem, ou ainda uma forma de preservar seu objeto 

de estudo, a permanência do alto índice de Não Identificado revela um 

problema institucional. As lacunas dessas informações não devem ignoradas, 

pois é o correto preenchimento do DUI que legaliza o uso dessa imagem, 

cabendo ao museu a responsabilidade de zelar pelas informações do contrato 

e de seu correto uso. 

TABELA 3 – TABELA DE VARIAÇÕES ANUAIS 

Tabela de Variações Anuais 

Categoria 2002 – 2006 2007 – 2011 Total Variação 

Pesquisa Arqueológica 2 0 2 -100% 

Uso Comemorativo 2 0 2 -100% 

Pesquisa 23 8 31 -65,22% 

Publicação Comercial 4 2 6 -50% 

Exposição 22 16 38 -27,27% 

Não identificado 14 14 28 0 

Uso Pessoal 6 7 13 16,67% 

Pesquisa histórica 5 6 11 20% 

Documentário 13 17 30 30,77% 

Livro Comemorativo 2 3 5 50% 

Uso Acadêmico 31 59 90 90,32% 

Reportagem 8 23 31 187,5% 

Uso Digital 3 12 15 300% 

Publicação Temática 2 12 14 500% 

Uso Artístico 0 2 2  

Uso Audiovisual 0 1 1  

Uso Promocional 0 5 5  

Publicação 0 8 8  

Total 137 195 332 42,34% 
Fonte: Ana Ramos Rodrigues 

 

 

3.1.3 – Os Gráficos 

 

Desde os primeiros momentos de sua existência a fotografia já 

apresentava um grande potencial de uso. Neste subcapítulo será possível 

conhecer alguns usos mais específicos realizados por pesquisadores do acervo 
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fotográfico do MCHJC. Através dos dados que foram possíveis de serem 

levantados através dos registros realizados nos DUI, podem-se perceber os 

intensos e variados usos das fotografias do MCHJC a ponto de consolidar a 

importância do acervo para pesquisa. 

Assim foram elaborados gráficos anuais com os objetivos dos 

pesquisadores em consultarem o Acervo Fotográfico do MCHJC, Nesta 

classificação começaremos a descrição destes usos pela porcentagem maior. 

Abaixo no gráfico é possível visualizar os diferentes usos realizados no 

ano de 2002.  

 
GRÁFICO 1 – Gráfico dos usos do Acervo Fotográfico do MCHJC no Ano de 2002 

 
Fonte: Ana Ramos Rodrigues 

 

No ano de 2002 pode-se visualizar nove categorias sobre os diferentes 

usos de imagens do acervo do MCHJC, conforme o levantamento realizado. Do 

total, 26% foram de Pesquisa, com destaque para o uso para o programa 

“Cidade Viva”38, da Prefeitura de Porto Alegre, com o tema do programa: 

“Prédios Históricos”; para utilização das fotografias em Concurso Fotográfico 

                                                           
38

  Programa de televisão “Cidade Viva” da Prefeitura de Porto Alegre (RS), sob a 
administração da Frente Popular. Para saber mais ver: PEREIRA, Marcos Vinícius. A 
espetacularização da política na “cidade viva”. Uma análise da propaganda de TV da 
Prefeitura de Porto Alegre (1993-2003). Dissertação de Mestrado da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul. Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação. Programa de Pós-
Graduação em Comunicação e Informação. Porto Alegre, 2004. 
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da Secretaria do Meio Ambiente (SMAM); para a utilização no Programa 

Monumenta39, em Porto Alegre, abaixo imagens pesquisadas na instituição. 

 

 

Imagens utilizadas no Projeto Monumenta que auxiliaram os trabalhos de restauração e 
conservação do sobre o cais do porto do município de Porto Alegre 

FIGURA 25- Porto Alegre Antes do Cais - Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Bairro Centro, 
Lago Guaíba. Década de 1920 - 23,5x5,5cm p&b – Fotografia. 

 
Fonte: Acervo Fotográfico MCHJC 

 Nº de Registro - POAF00093b 

 

FIGURA 26- Cais do Porto - década de 1950 - 18x24cm – p&b 

 
Fonte: Acervo Fotográfico MCHJC 

 Nº de Registro - POAF00082b 

 
 

Seguindo os usos realizados em 2002 foram classificados como de 

Usos Acadêmicos 19%40; 15% para a categoria Reportagem, nas quais foram 

                                                           
39

  O Monumenta é um Programa do Ministério da Cultura com recursos do Orçamento da 
União e financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com a 
cooperação da Unesco e da Caixa Federal, com contrapartidas do município onde o 
Programa está inserido. Tem por objetivo a atuar nos sítios históricos urbanos brasileiros, 
não apenas como um programa de recuperação física de monumentos, mas visando criar 
referenciais para prática da gestão sustentada do patrimônio cultural. Em Porto Alegre, o 
Monumenta iniciou em 2001 e para alimentar o seu banco de dados foram pesquisadas as 
imagens do acervo fotográfico do MCHJC 
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utilizadas imagens para serem publicadas em duas matérias na Revista 

Aplauso41; 7% para o uso expositivo, quando se utilizou imagens do acervo 

para compor as exposições “Vestígios da Guerra Guaranítica”, uma produção 

de série para televisão, e exposição para a nova sede do Museu Antropológico 

do Rio Grande do Sul; a categoria Uso Pessoal foi o destino de 7% dos 

pesquisadores e foram realizadas apenas duas consultas, sendo que uma 

utilizou as fotografias sobre o desfile de automóveis do Governo do Estado por 

ocasião da visita do Presidente Castelo Branco em 22/05/1964 e a outra 

pesquisou as fotografias da exposição TV Piratini; a procura de fotos que se 

enquadraram na categoria Documentário teve, também, 7% de pesquisa, em 

que destacaram-se as fotos pesquisadas sobre a antiga ponte da Azenha42 

para a produção de um documentário de caráter acadêmico, e os usos das 

fotos no documentário Porto Alegre - 230 anos em fase de produção pela 

INFOCO POSS Cinema e Vídeo; o mesmo percentual ficou para a categoria 

Publicação 7%, quando foram pesquisadas fotografias para a produção do livro 

sobre a História do Sindicato dos Gráficos de Porto Alegre43, e para uma outra 

publicação não identificada foram pesquisadas fotos sobre o Mata-Borrão44; 4% 

para a categoria Uso Digital, na qual foram pesquisadas fotos da Rua da Praia 

entre a década de 1940 e 1950 para serem utilizadas no site do Palco 

                                                                                                                                                                          
40

 Entre os cinco trabalhos, apenas dois foram especificados: um trabalho de especialização 
sobre corridas de cavalos em Porto Alegre de Taciane Ruas Bento intitulada 
“Remanescentes do turfe na cidade de Porto Alegre. Porto Alegre. Monografia 
(Especialização em Pedagogia do Corpo e da Saúde). Escola de Educação Física, UFRGS, 
2002; e um trabalho de disciplina acadêmica de Patrícia Ribeiro Oliveira, com o título 
“Rádio: início, segmento e posição”, e sem maiores informações. 

41
 Uma das matérias jornalísticas tinha como tema a Rua da Praia, uma das ruas principais do 

centro histórico da cidade de Porto Alegre, e o tema da edição de junho de 2002 foi o rádio 
no Rio Grande do Sul. 

42
 A importância da ponte da Azenha está relacionada ao primeiro combate travado durante a 

Revolução Farroupilha (20/09/1835) quando nesta ponte as forças revolucionárias 
ocuparam a cidade de Porto Alegre-RS. 

43
 O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas de Porto Alegre (STIGPOA) lançou o 

livro em alusão aos 73 anos de história das lutas da categoria. O ano de lançamento do 
livro, 2002, coincidiu com o final de uma gestão sindical. Informações extraídas do site da 
entidade (www.stigpoa.com.br). 

44
 O Mata-Borrão era uma construção localizada na esquina da Avenida Borges de Medeiros 

com a rua Andrade Neves em Porto Alegre-RS. Este prédio foi construído em 1958 sendo 
destinado para ser um local de exposições e outros eventos, acabou sendo utilizado como 
prédio da CRT e foi demolido no final da década de 1960. 
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Habitasul. Sobre o uso não identificado, em 8% dos registros não havia 

nenhuma informação no documento pesquisado. 

Comparado com o gráfico de 2002, o de 2003 apresenta um percentual 

elevado de usos Não Identificados, o que, em tese, pode ser explicado pela 

falta de sistematização da documentação do acervo. 

 
GRÁFICO 2 - Gráfico dos usos do Acervo Fotográfico do MCHJC no Ano de 2003 

 
Fonte: Ana Ramos Rodrigues 

 
No ano de 2003 houve sete categorias em que foram selecionadas as 

fotos. A maior parte das consultas (23%) foi destinada à categoria Pesquisa, 

nas quais destacou-se a pesquisa sobre a Rua Riachuelo, localizada em Porto 

Alegre e em torno do Theatro São Pedro, referente ao anexo para construção 

do Multipalco45. Os demais temas pesquisados foram as fotos do Arquivo do 

Palácio Piratini sobre a Campanha da Legalidade, sobre as indústrias Renner, 

e para a fundamentação do processo de Restauro do prédio da prefeitura nova 

de Porto Alegre Ed. Intendente Montaury. O Uso Acadêmico caiu um pouco, 

sendo o objetivo de 14% dos pesquisadores que buscaram o setor de fotografia 

do museu46; 9% das pesquisas utilizou as imagens do acervo para a realização 

                                                           
45

 O Multipaco, junto ao Theatro São Pedro é considerado um dos maiores complexos culturais 
da América Latina, ocupando um espaço de mais de 20 mil m² no centro da cidade de Porto 
Alegre. 

46
 Das três consultas de Uso Acadêmico, uma foi para a área de jornalismo, uma para a área 

de história (tese de Zita Possamai) e um outro trabalho acadêmico tinha como tema as fotos 
do álbum de exposição do Centenário Farroupilha. Não havia maiores especificações no 
DUI para os três casos. 
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de dois trabalhos na disciplina de Projeto Experimental de Televisão do curso 

de Jornalismo da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-

RS); o mesmo percentual das pesquisas foi para fins de Reportagem47, as 

categorias Exposição e Livro Comemorativo conformaram 5% cada do total de 

pesquisas. Na categoria exposição, as fotos pesquisadas serviram para uma 

exposição sobre a Legalidade e para o Uso Comemorativo, as fotografias 

pesquisadas resultaram na produção do livro sobre os 200 anos da Santa Casa 

de Porto Alegre, intitulado “Santa Casa 200 anos: Caridade e Ciência (2003)”. 

Esta obra aborda registros da história da instituição e sua ligação com a capital 

de Porto Alegre, além de divulgar a ligação do primeiro Hospital de Caridade do 

Estado com a evolução da medicina e a sociedade que a acolheu. No ano de 

2003 chamou a atenção o alto índice de DUI Não Identificados. 

 
FIGURA 27 – Capa do livro “Santa Casa 200 anos: Caridade e Ciência” 

 
Fonte: Biblioteca do MCHJC 

 
 
 

 

Abaixo imagem do Acervo Fotográfico do MCHJC pesquisada para a 

publicação do livro de comemoração sobre os 200 anos da Santa Casa. 

 

 
 

                                                           
47

 As duas reportagens produzidas com as imagens do acervo fotográfico foram para o 
Programa da Assembléia Legislativa que contava uma parte da trajetória de Sinval Guazelli 
e uma publicação na Revista “Press” de Porto Alegre. 
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FIGURA 28 - Avenida Independência. Década de 1990. Fotografia, 20x30cm, p&b. 

 
Fonte: Acervo Fotográfico MCHJC 

Nº de Registro - POAF00136b 
 

Em 2004 houve um aumento significativo das pesquisas no acervo 

fotográfico do MCHJC. Porém, diferentemente do que possa parecer, os 

números evidenciam que o aumento do número de pesquisas não se deve à 

rememoração dos 40 anos do golpe civil-militar de 1964 e a conseqüente 

ditadura que seguiu até 198548, mas sim a projetos comemorativos de pequeno 

porte. 

 

GRÁFICO 3 – Gráfico dos usos do Acervo Fotográfico do MCHJC no Ano de 2004 

 
Fonte: Ana Ramos Rodrigues 

                                                           
48

 Se considerarmos que uma exposição fotográfica sobre Leonel Brizola e um documentário 
sobre sua vida e obra estão relacionados com a Ditadura Civil-Militar temos apenas quatro 
(4) pesquisas sobre o tema. As outras são referentes à Campanha da Legalidade e ao 
Projeto para que Nunca mais aconteça em parceria do Acervo da Luta contra a Ditadura e a 
Televisão Educativa. Esta última, sim, tinha como foco a Ditadura Civil-Militar. 
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No ano de 2004 as pesquisas foram classificadas em doze categorias 

conforme os diferentes usos de imagens do acervo fotográfico do MCHJC. O 

uso mais utilizado foi a categoria Exposição com 26% das pesquisas que 

utilizaram as imagens do acervo49. Em seguida, 18% dos pesquisadores 

buscaram o museu para fins acadêmicos50; 13% das consultas tiveram como 

finalidade Pesquisa e Uso Pessoal, onde para o primeiro destacou-se o 

trabalho elaborado pela secretaria dos transportes de Porto Alegre sobre o 

“Cais Mauá” – no Setor Arquitetura e Urbanismo, uma pesquisa sobre os 

secretários estaduais de saúde; a composição da memória do governador Dr. 

Jair Soares (1983-1987) no Palácio Piratini e a reprodução da imagem da 

limusine Willys Tamaraty especial do Governo do Estado feita em outubro de 

1970, e para o segundo destacou-se a pesquisa particular sobre o Conjunto 

Melódico do pianista Norberto Baldauf e a História do Rádio em Porto Alegre, 

que especificou no DUI que havia procurado o acervo a fim de incrementar a 

coleção de imagens referentes ao tema. A pesquisa para Publicação Comercial 

foi o objetivo de 5% dos pesquisadores, onde destacou-se o livro “Projetos 

Urbanos em Centros Históricos Brasileiros” e a utilização de imagens na 

montagem do comercial de 60 anos para a Câmara do Livro e sobre os 50 

anos da Feira do Livro; o mesmo percentual para a Pesquisa Histórica (5%), 

                                                           
49

 Entre as exposições descritas nos DUI estava uma na Assembléia Legislativa sem referência 
do tema; duas no Museu Paulo Firpo, de Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, que utilizou 
imagens para a Exposição Mateando Solito e uma exposição fotográfica sobre a vida de 
Leonel de Moura Brizola; uma exposição fotográfica do Centenário do Grêmio F.B.P.A; uma 
exposição Sergio Buarque de Holanda – Intérprete do Brasil; e, por fim, uma Exposição para 
o lançamento do projeto Cultural de restauração do Cinema Capitólio. O Cine Theatro 
Capitólio é um antigo cine-teatro desativado da cidade de Porto Alegre, localizado no bairro 
da Cidade Baixa, na esquina da rua Demétrio Riberio com A Avenida Borges de Medeiros. A 
importância do Cine Teatro Capitólio para a cidade de Porto Alegre foi reconhecida já em 
1979, quando o prédio foi incluído na listagem do 1º PDDU (Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano) como prédio de interesse cultural com vistas à preservação. 
Também foi incluído na revisão do Inventário dos Bens Culturais Imóveis do Município de 
Porto Alegre, em 1995. Neste ano a propriedade do Cinema Capitólio passou ao Município, 
e o prédio foi transformado em patrimônio municipal, através da Lei 365/95. Em 2002 
ocorreu o tombamento municipal. 

50
 Entre os trabalhos acadêmicos destacou-se um sobre os meios de comunicação de um 

acadêmico da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS); uma pesquisa sobre 
Rádio Regional para a Universidade de Caxias do Sul (UCS); um trabalho para o curso de 
Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); e um trabalho de 
Especialização sobre o Bairro Moinhos de Vento no curso de Especialização em 
Conservação e Restauração Patrimônio Histórico. 
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onde destacaram-se o Projeto para que Nunca mais aconteça em parceria do 

Acervo da Luta contra a Ditadura e a Televisão Educativa e a pesquisa por 

imagens sobre o histórico do Hospital Psiquiátrico São Pedro51 localizado em 

Porto Alegre. Para o uso de Livro Comemorativo, apenas 3% buscaram o 

museu para esse fim, o qual destacou-se o livro comemorativo de 65 anos da 

Associação Rio-grandense de Artes Plásticas Francisco Lisboa. O mesmo 

percentual foi de pesquisadores Pesquisa Arqueológica (3%), que pesquisou a 

imagem do pátio da Cervejaria Continental para o trabalho de campo 

arqueológico no pátio da Antiga fábrica, através da empresa PROFIL; para 

Documentário, também 3%, onde foram usadas imagens sobre a Legalidade 

para um vídeo Cultural para ser apresentado na TV sem interesse comercial; 

para o uso Publicação Temática foram 3% de pesquisas, onde foram vistas 

imagens para a publicação oficial sobre a vida e obra de Leonel de Moura 

Brizola; sendo o mesmo percentual para o Uso Digital (3%), quando utilizou-se 

imagens para o Projeto Monumenta Porto Alegre para a composição e 

utilização do banco de dados do projeto. O uso Não Identificado foram 5% das 

pesquisas. 

Os anos de 2005 e 2006 têm uma particularidade especial. Nessa 

época, concomitante ao desenvolvimento do Projeto Memória Visual de Porto 

Alegre 1880-1960, ocorreu a digitalização e catalogação do acervo. Como se 

verá, a partir dessas duas ações, o acervo fotográfico do MCHJC teve uma 

procura cada vez mais crescente, embora os números de pesquisas de 2005 e 

2006 tenham retrocedido a patamares anteriores. 

 O ano de 2005 marca o início do predomínio das pesquisas 

acadêmicas no acervo fotográfico, tornando-se o principal motivo de busca do 

acervo até o ano de 2010. Em 2011, quando o uso para fins de reportagens foi 

maior, ficou em segundo lugar, junto com o uso para exposições. 

                                                           
51

 O Hospital Psiquiátrico São Pedro, nomeado Hospício São Pedro em homenagem ao 
padroeiro da Província, foi a primeira instituição psiquiátrica de Porto Alegre e da Província 
de São Pedro. Fundado em 13 de maio de 1874, foi inaugurado somente dez anos após, no 
dia 29 de junho, data consagrada a São Pedro. Foi o sexto asilo/hospício de alienados 
durante o Segundo Reinado no Brasil (1841-1889). Designado como Hospício São Pedro 
até 1925, passou a ser chamado Hospital São Pedro até 1961, quando então assumiu a 
atual identidade de Hospital Psiquiátrico São Pedro. 
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GRÁFICO 4 – Gráfico dos usos do Acervo Fotográfico do MCHJC no Ano de 2005 

 
Fonte: Ana Ramos Rodrigues 

 
 

Para o ano de 2005 classificou-se dez categorias para os diferentes 

usos de imagens do acervo do MCHJC. O Uso Acadêmico foi a finalidade de 

29% das consultas, ou seja, quase 1/3 do total52. Para 14% dos pesquisadores, 

o acervo foi consultado para a elaboração de Pesquisas53 e para aqueles que 

                                                           
52

 Entre as pesquisas acadêmicas foram descritas uma pesquisa da pós-graduação em História 
da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM); uma pesquisa para fins de trabalho 
escolar; uma pesquisa que visava algumas imagens referentes a eventos de medicina no 
Palácio Piratini para estudos e pesquisas em medicina; para a dissertação de mestrado do 
Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional (PROPUR/UFRGS), da 
autoria de Adriana Pisoni da Silva intitulado “O saber-fazer do Turismo na Revitalização de 
Sítios Históricos e Urbanos: um estudo das Praças da Alfândega e da matriz na cidade de 
Porto Alegre/RS”; outro trabalho acadêmico utilizou imagens do acervo do MCHJC para 
realizar aulas de História sobre Passo Fundo-RS; utilização de imagens do Arquivo Palácio 
Piratini para apresentação de trabalho na disciplina Introdução à História; uma pesquisa 
sobre Porto Alegre do século XIX para Trabalho de Conclusão de Curso em Jornalismo; 
para o Curso de Comunicação Social em Jornalismo da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 

53
 Duas pesquisas foram sobre imagens do ex-governador Leonel de Moura Brizola (uma 

buscou uma imagem para modelo de charge do ex-governador e a outra foi um estudo 
sobre sua imagem); uma pesquisa foi realizado para galeria de Secretários da Agricultura e 
Abastecimento do Rio Grande do Sul; e outra sobre a Faculdade de Medicina Homeopática 
em Porto Alegre/RS. 
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objetivavam fazer alguma Exposição54. Para fins de Documentários foram os 

objetivos de 11% dos pesquisadores, onde aparecem como destaques as 

imagens de Porto Alegre sobre no início do século XX e do antigo Bairro Bom 

Fim da cidade de Porto Alegre para realizar o documentário 100 anos de 

Imigração Judaica no RS; imagens para produzir o documentário Papão de 54 

sobre o Grêmio Esportivo Renner55; e um documentário institucional sobre o 

lançamento das reformas do antigo prédio do cinema Capitólio. O mesmo 

percentual teve os usos do acervo para Pesquisa Histórica (11%), onde 

destacou-se a pesquisa sobre a Alfândega de Porto Alegre realizada pela 

Inspetoria da Receita Federal de Porto Alegre; apoio para pesquisa histórica 

através de imagens do álbum Biografia de uma Cidade e pesquisa Iconográfica 

para o projeto de pesquisa “Prospecções da Itália fascista no RS”. Para usos 

de reportagem (7%), destaca-se a publicação de fotografia de um trem em 

reportagem na revista do CREA-RS (Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia) e algumas imagens para publicação na Revista 

Press. Para uso pessoal (3%) destaca-se pesquisa no Arquivo do Palácio 

Piratini por motivos particulares não registrados no DUI. Para pesquisa 

arqueológica (3%) destaca-se a complementação da pesquisa relacionada à 

escavação arqueológica da oficina de capacitação técnica em Arqueologia 

organizada pelo Projeto Monumenta Porto Alegre. Para uso digital (3%) 

destaca-se pesquisa sobre a Enchente de 1941 para apresentação Multimídia 

com finalidade cultural. O uso não foi identificado por 3%dos pesquisadores. 

O ano de 2006 registrou, apesar do número absoluto de pesquisas 

inferior em relação ao ano anterior, um grande crescimento percentual da 

utilização do acervo do MCHJC para fins acadêmicos. Destacaram-se, 

também, nesse ano, a consulta para documentários e exposições.  

                                                           
54

 Duas exposições tiveram a cidade de Porto Alegre como tema (mostra comemorativa ao 
aniversário de Porto Alegre realizada no Memorial do RS e a exposição de um trabalho 
escolar); uma exposição fotográfica e o Livro sobre os 70 anos da Associação Rio-
grandense de Imprensa; e uma exposição sobre cartões postais relativos à Revolução de 
1930 para exposição no Memorial do Rio Grande do Sul. 

55
  Cinqüenta anos depois da conquista do campeonato gaúcho pelo Grêmio Esportivo Renner 

– em 1954 – produziu-se um documentário que narra a trajetória do clube desde a 
fundação, em 1931 – por funcionários da malharia Renner – até sua repentina extinção, em 
1959. 
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GRÁFICO 5 – Gráfico dos usos do Acervo Fotográfico do MCHJC no Ano de 2006 

 
Fonte: Ana Ramos Rodrigues 

 
 
Para o ano de 2006, classificou-se em seis categorias os diferentes 

usos de imagens do acervo do MCHJC. O uso acadêmico foi o destino de 35% 

das consultas56. Para fins de exposição, a procura ficou em 22%, onde 

destacou-se a pesquisa de imagens referentes a saúde, hospitais e médicos; 

para a exposição fotográfica “Trabalho e trabalhadores no Brasil”, promovida 

pelo Ministério do trabalho com patrocínio da Petrobras; para a exposição 

temática sobre a Casa de Estudantes da UFRGS; para realizar exposição no 

Centro Cultural Erico Veríssimo57 em Porto Alegre; para uma exposição 

realizada pela Axt Consultoria Histórica Ltda. O mesmo percentual de 

pesquisadores (22%) buscou o museu para a produção de documentários, 

como o documentário “O Milagre do Pão”, projeto caminhos do Moinho – 

                                                           
56

 Foram produzidas uma tese de doutorado na PUCRS; três dissertações de mestrado 
(SANDRI, Sinara Bonamigo. Um fotógrafo na mira do tempo Porto Alegre, por Virgílio 
Calegari. Programa de Pós-Graduação em História/UFRGS, 2007; ETCHEVERRY, Carolina 
Martins. “Visões de Porto Alegre nas fotografias dos Irmãos Ferrari (c.1888) e de Virgílio 
Calegari (c.1912). Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais/UFRGS, 2007; e 
SOARES, Miguel Augusto Pinto. Representações da morte: fotografia e memória. Programa 
de Pós-Graduação/PUCRS, 2007); duas monografias (uma na UNISINOS, cujo tema foi a 
importância da rádio escuta no Palácio Piratini, e sem maiores especificações; e outra para 
o curso de História da PUCRS); e um TCC. 

57
 O Centro Cultural CEEE Erico Veríssimo (CCCEV) é um centro cultural da cidade de Porto 

Alegre, voltado especialmente para as áreas da cultura relacionadas ao llivro e à literatura. 



105 

 

Ilópolis/Fundação Nestlé; o documentário “A trajetória da Rua da Praia” exibido 

no programa Histórias Extraordinárias; o documentário “Olhares da Cidade” de 

Marcelo Gobatto e Juliano Abrosini; e foram pesquisadas imagens para o 

projeto do documentário “Porto Alegre 230 anos” do cineasta Cícero Aragon, 

com roteiro João Knijnik. Para fins de pesquisa, o acervos foi procurado por 9% 

dos pesquisadores, quando buscou-se imagens do Arquivo Palácio Piratini para 

instalações e mobiliário para assessoria de Arquitetura da Casa Civil; e 

imagens da coleção Salomão Scliar. O mesmo percentual das consultas (9%), 

foi para publicação comercial, onde foram pesquisadas imagens para a 

publicação “Do reclame ao Marketing – nas ondas do rádio do RS”; para 

preparação de projeto sobre um livro da Prefeitura de Porto Alegre. A 

publicação temática foi o tema de 4% das pesquisas, na qual se destacou a 

pesquisa que utilizou imagens para a publicação do livro O Chalé e a Praça 

XV: História de Porto Alegre organizado por Caco Schmitt. Pela primeira vez, 

todos os usuários identificaram alguns usos das pesquisas. 

Para os anos de 2007 a 2010 não foi possível realizar uma descrição 

mais profunda e pormenorizada de todos os usos que as fotografias adquiriram 

com os pesquisadores. Somente foram realizam descrições mais sumárias das 

consultas de Uso Acadêmico e das que tinham datas 

comemorativas/rememorativas como temas. 

O ano de 2007 foi o auge em termos proporcionais do Uso Acadêmico 

do setor fotográfico. Com mais da metade das consultas, além das pesquisas 

visando as finalidades costumeiras (produção de teses, dissertações, 

monografias, trabalhos de conclusão de cursos e trabalhos de conclusão de 

disciplinas), houve uma ampliação de seus usos e pela primeira vez o acervo 

foi procurado para a ´produção específica de um artigo acadêmico58. Em 

relação às pesquisas que tinham objetivos rememorativos/comemorativos, 

                                                           
58

 As consultas de Uso Acadêmico foram: uma tese de doutorado (Viviane Saballa); três 
dissertações (a de Giselle Perna tinha como tema os cinemas Apolo e Coliseu; e duas 
tinham como tema a Universíade de 1963, uma de Carolina Dias e outra de Diná Santiago 
Petenuzzo, da Faculdade de Educação Física/UFRGS); um TCC, de Natália Zacharias; um 
trabalho de Pós-Graduação sobre patrimônio cultural em centros urbanos, de Taís Menna 
Barreto Martins; dois trabalhos para disciplinas (um no IPA e outro sem especificação); uma 
pesquisa acadêmica; e um artigo, de Carla Simone Rodeghero. 



106 

 

foram consultadas fotos para a produção de um documentário sobre a 

Campanha da Legalidade em Goiás e para a composição de uma exposição 

sobre os 50 anos da Rede Brasil Sul (RBS). 

 

GRÁFICO 6 – Gráfico dos usos do Acervo Fotográfico do MCHJC no Ano de 2007 

 

Fonte: Ana Ramos Rodrigues 

 

O ano de 2008 se caracterizou por manter o alto índice de pesquisas 

com objetivos acadêmicos, perfazendo 2/5 das consultas ao setor fotográfico 

no referido ano59. Chamou a atenção também o grande número de pesquisas 

para a produção de documentários, chegando a quase 1/3 das consultas ao 

acervo. Para as consultas com finalidades rememorativa/comemorativa 

destacaram-se as pesquisas para a confecção de um livro sobre os 150 anos 

do Teatro São Pedro, em Porto Alegre, e para a produção de dois 

documentários, um sobre os 75 anos do Sindicato dos Bancários 

(Sindibancários) e outro sobre a trajetória de Leonel de Moura Brizola. 

 

 

 

 

                                                           
59

 Entre os usos, as consultas foram para a produção de duas dissertações e cinco trabalhos 
acadêmicos. 
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GRÁFICO 7 – Gráfico dos usos do Acervo Fotográfico do MCHJC no Ano de 2008 

 

Fonte: Ana Ramos Rodrigues 

 

O ano de 2009 foi marcado pelo alto índice de pesquisadores que não 

preencheram os DUI, não sendo possível saber qual a finalidade de suas 

pesquisas. As consultas para fins acadêmicos mantiveram-se como o uso mais 

procurado, mas com um índice percentual bem abaixo ao do ano de 2008. 

Mesmo assim, o acervo foi procurado para a produção de trabalhos de 

disciplinas, artigo e formação de banco de dados.60 Também chama a atenção 

o aumento no índice de Uso Digital em relação aos períodos posteriores, que 

se manterá, em números absolutos, mais ou menos estável nos anos 

seguintes. Sobre os temas rememorativos/comemorativos foram realizadas 

pesquisas para as exposições sobre os 50 anos do Sindicato das Empresas de 

Transporte de Cargas e Logística do Estado do Rio Grande do Sul 

(SETCERGS) e sobre o ex-Presidente João Goulart, para ser exibida em São 

Borja. Ademais, foram buscadas fotografias para a produção de um 

documentário sobre os 50 anos da televisão no Rio Grande do Sul a para a 

elaboração de um trabalho acadêmico sobre a Campanha da Legalidade. 

 

                                                           
60

 As consultas foram para a produção de um TCC do curso de História/UNISINOS; duas 
pesquisas acadêmicas (uma na área de ciências sociais e outra em antropologia); um artigo 
de Zita Possamai; e para a formação de um banco de dados para pesquisas etnográficas de 
PPG/UFRGS. 
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GRÁFICO 8 – Gráfico dos usos do Acervo Fotográfico do MCHJC no Ano de 2009 

 

Fonte: Ana Ramos Rodrigues 

 

Em números absolutos, o ano de 2010 será o auge das consultas com 

a finalidade de utilizar as fotografias para Uso Acadêmico. Seguindo uma 

tendência cada vez mais acentuada, no total, foram 19 pesquisas entre teses, 

dissertações, artigos científicos, trabalhos de disciplinas, etc.61 O ano de 2010 

também ficou marcado pelo fato de não haver nenhuma pesquisa ou consulta 

com temas rememorativos/comemorativos. Ao que parece, os pesquisadores 

esperaram o ano seguinte para realizá-las. 

 

 
                                                           
61

 Foram consultas fotografias para a produção de três teses (uma em Arqueologia/PUCRS, de 
Magda Villanova Nunes; uma em História/UFRGS, de Mônica Karawejczyk; e uma da 
Graduate School of Tsuda College – Satudy of International and Cultural Relations, Tókio, 
Japan, de Ikuko Tachibana Matsunaga); seis dissertações (uma em música; uma em 
História/UNICAMP, de Ivânia Valim Susin; uma em História; uma em Memória Social e 
Patrimônio Cultural, cujo tema era o Parque Saint-Hilaire; uma em História/PUC, de 
Fernanda Silva; e uma em Arquitetura/PROPUR, de André Huyer); duas especializações 
(uma em Patrimônio Histórico e outra em Arquitetura e Patrimônio Arquitetônico no 
Brasil/PUCRS, de Clarissa Schstack); um artigo de Zita Possamai; dois TCCs (um em 
História/UFRGS e outro na FABICO/UFRGS, de Tatiane Schmitt); nove trabalhos e 
pesquisas acadêmicas (entre os que especificaram os cursos temos um de História/FAPA; 
dois de Museologia/UFRGS; um em Biblioteconomia/UFRGS; um em Direito/Faculdade 9 de 
Julho de São Paulo; e dois do Curso Superior de Tecnologia em Produção 
Audiovisual/PUCRS); e dois relatórios acadêmicos (uma de Kauê Catalfamo, História/FAPA, 
e outro de Maura Bombardelli, História/UFRGS). 
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GRÁFICO 9 – Gráfico dos usos do Acervo Fotográfico do MCHJC no Ano de 2010 

 

Fonte: Ana Ramos Rodrigues 

 

Após a organização, digitalização e sistematização do acervo 

fotográfico do MCHJC, o ano de 2011 foi marcado pela diminuição percentual 

da utilização do acervo para fins acadêmicos, ficando este em segundo lugar, 

junto com a Exposição, ambos com 16%. De longe, o motivo mais procurado 

pelos pesquisadores esteve ligado à Campanha da Legalidade, que naquele 

ano completava 50 anos, e, por isso, as consultas para fins de reportagens 

foram as maiores responsáveis pela utilização do acervo. Aliás, os assuntos 

ligados à Campanha de Legalidade, serão os únicos usos 

rememorativos/comemorativos do acervo fotográfico do MCHJC no referido 

ano. Das 54 consultas registradas, dezenove (19) destas buscas estavam 

diretamente relacionadas aos 50 anos da Campanha da Legalidade, mas 

considerando uma pesquisa realizada sobre Leonel de Moura Brizola, principal 

personagem da Legalidade, e uma exposição de 90 anos do Palácio Piratini, 

que serviu de „baluarte‟ da resistência, o nº de pesquisas relacionadas a esse 

tema aumentou para vinte e um (21).62 Em números absolutos e relativos, o 

                                                           
62

 As pesquisas ao acervo fotográfico que estavam diretamente relacionadas com a Campanha 
da Legalidade visaram a produção de quatro reportagens, cinco exposições, dois usos 
digitais, 2 publicações temáticas, uma pesquisa, um audiovisual, um uso promocional, um 
uso comemorativo, 1 um livro comemorativo. Houve uma consulta para pesquisar a vida de 
Leonel de Moura Brizola e para a realização de uma exposição sobre os 90 anos do Palácio 
Piratini. 



110 

 

Uso Acadêmico caiu bastante se comparado com o ano anterior. Mesmo assim, 

manteve-se como uma das principais utilizações do acervo fotográfico do 

MCHJC. 

 

GRÁFICO 10 – Gráfico dos usos do Acervo Fotográfico do MCHJC no ano de 2011 

 
Fonte: Ana Ramos Rodrigues 

 
Para o ano de 2011, classificou-se em catorze categorias os diferentes 

usos de imagens do acervo do MCHJC, conforme o levantamento realizado. 

Neste ano, para Reportagem, o acervo foi utilizado por mais de ¼ dos 

pesquisadores, sendo seus usos para matérias jornalísticas sobre o fotógrafo 

Salomão Scliar, publicada no Jornal Blog de Papel63, pertencente à Associação 

da Escola Superior de Propaganda e Marketing; para reportagem na Revista do 

Brasil; para quatro reportagens na Revista Press; para a produção de uma 

série de reportagens que foram ao ar no Jornal da TVE sobre os 50 anos da 

Legalidade, realizada pela Fundação Cultural Piratini; para uma matéria 

jornalística do Jornal Extra Classe, do Sindicato dos Professores do Estado Rio 

Grande do Sul (Sinpro/RS), sobre o Movimento da Legalidade; a Fundação 

Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore (IGTF) utilizou imagens para realizar 

releases; imagens foram utilizadas em periódico impresso da Faculdade de 

Comunicação Social da PUCRS (Famecos) e para a Revista Experiência, 

                                                           
63

 Jornal sem fins lucrativos e distribuído gratuitamente no meio acadêmico. 
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também da Famecos; para reportagem na Revista Estudos Legislativos da 

Assembléia Legislativa; para reportagem na Revista da Brigada Militar sobre os 

50 anos da Campanha da Legalidade; para uma série de reportagens no Jornal 

Eletrônico Sul 21 sobre os 50 anos da Campanha da Legalidade; para 

reportagem no Conselho em Revista, informativo com circulação gratuita, sobre 

a história do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre, realizado pelo Conselho Regional 

de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA/RS). Nas 

consultas para Uso Acadêmico (17%)64. Para fins de exposição, o acervo foi 

procurado por 15% de pesquisadores, onde destacou-se a pesquisa de 

imagens para serem utilizadas em exposição da Câmara Municipal de São 

Leopoldo; em palestras e material de divulgação para os festejos dos 50 anos 

da Campanha da Legalidade; em evento sobre a Legalidade no Memorial do 

Ministério Público, em Porto Alegre; em exposição realizada no Memorial da 

Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, em seu site e na 

publicação de um livro organizado pela mesma; em exposição sobre os 50 

anos da Campanha da Legalidade no Memorial Assembléia Legislativa do 

Estado do Rio Grande do Sul; na Exposição O Diário da Resistência 50 anos 

da Campanha da Legalidade (1961-2011); na “Exposição 90 anos do Palácio 

Piratini”; na exposição “O Povo na Praça” do Movimento Moinhos Vive, 

organizado pela secretaria do Meio Ambiente (SMAM); e na Exposição 

Cinquentenário do Movimento da Legalidade: a trajetória política de Leonel 

Brizola e de João Goulart, nos dias 31 de maio e 01 de junho. Para Uso Digital, 

o acervo foi procurado por 9% dos pesquisadores, onde destacaram-se as 

fotos pesquisadas pela Associação Escola Superior de Propaganda e 

                                                           
64

 Foram elaboradas duas dissertações de mestrado (GROVERMANN, Celina Garcia 
Delmonaco Tarragó. “O Cancioneiro Gaúcho de Ernani Braga: um estudo histórico analítico 
de uma obra composta para o Bicentenário de Porto Alegre em 1940”. Programa de Pós 
Graduação em Música/UFRGS, 2011; e um em educação na ULBRA); quatro TCCs  
(AMENGUAL, Augusta Gonçalves. “Imagens do processo de favelização de Porto Alegre 
através das fotografias da Assessoria de Imprensa do Estado (1950-1960)”. Curso de 
Licenciatura e Bacharelado em História na PUCRS, 2011; ARCARI, Jean dos Santos. A 
representação da participação popular na Campanha da Legalidade nos jornais Correio do 
Povo, Diário de Notícias e Última Hora. Curso de História/PUCRS, 2011; um nas Ciências 
Biológicas da PUCRS, cuja introdução narra a história do aterramento da cidade de Porto 
Alegre; um na Faculdade Rio-Grandenses (FARGS)); um trabalho escolar na disciplina de 
História do Instituto Educacional São Judas Tadeu de Porto Alegre; e aulas e palestras da 
Faculdade de Odontologia da UFRGS. 
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Marketing para serem utilizadas no Portal de Jornalismo da ESPM-Sul65 sobre 

o tema – 50 anos da Legalidade; para a utilização em trabalho de iniciação 

científica da Faculdade de Ciências Sociais da UFRGS e posteriormente 

conservado no Banco de Imagens e Efeitos Visuais no Laboratório de 

Antropologia Social (LAS); imagens pesquisadas pela Secretaria de 

Comunicação Social e Inclusão Digital para utilização em Mosaico de Imagens 

para arte de fundo de tela do site da Legalidade; fotos pesquisadas para 

utilização em site institucional da Assembléia Legislativa; e fotos utilizadas no 

website  do projeto Leituras da Cidade66. Para fins de Publicação Temática, foi 

o motivo de procura de 7% dos pesquisadores, onde destacaram-se a procura 

as publicações do livro “Fotojornalismo e Legalidade 1961”, de Claudio Fachel; 

do livro “1961”, de Paulo Markun e Duda Hamilton; de “Os Anos Dourados do 

Rádio em Porto Alegre”, de Sérgio Dillemburg; e de “Redenção”, da série 

Histórias de Porto Alegre. Para pesquisas, foi de 6% o número de consultas, 

onde destacou-se a pesquisa de fotografias utilizadas no processo de 

tombamento de duas „Brizoletas‟67, localizadas no interior de Gramado/RS; 

para utilização na pesquisa Café Nacional; e para a ambientação do Memorial 

da Legalidade no Palácio Piratini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65

 Portal de Jornalismo da ESPM-Sul (http://portaldejornalismo-sul.espm.br/) 
66

 Esta página reúne informações visuais e escritas concernentes à cidade de Porto Alegre para 
consulta dos educadores e utilização em suas práticas pedagógicas 
(http://www.ufrgs.br/leiturasdacidade/oprojeto.php). 

67
  Brizoletas foram escolas de madeira localizadas no Rio Grande do Sul de arquitetura 

simples, construídas durante o mandato de Leonel Brizola (1922-2004) durante seu governo 
de 1959 e 1963. 

http://portaldejornalismo-sul.espm.br/
http://www.ufrgs.br/leiturasdacidade/oprojeto.php
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FIGURA 29 – website Leituras da Cidade 

 

Fonte:http://www.ufrgs.br/leiturasdacidade/oqver.php?idsecao=a97b0047f512940c6d6f978357f
743ab&&idtitulo=91c473d41630c6266bd35cd9a225b5da#91c473d41630c6266bd35cd9a225b5

da <Acesso em 26/12/2013>. 

 

Para Uso Pessoal (4%) destaca-se fotos utilizadas na confecção de 

álbum fotográfico pessoal sobre o Parque da Harmonia localizado em Porto 

Alegre e fotos utilizadas para uso particular em reprodução impressa. Para 

Publicação (4%) destaca-se fotos utilizadas pela Editora Companhia das Letras 

para publicação do livro “Um certo Henrique Bertaso (2011)” de Erico 

Veríssimo, e fotos pesquisadas para utilização em publicação em miolo de livro 

não comercial intitulado  Biografia de Sheum Ming Ling. Para Uso Audiovisual 

(2%) destaca-se a utilização nas peças audiovisuais do Projeto comemorativo 

dos 50 anos da Legalidade intitulado LEGALIDADE – O Musical, espetáculo 

com roteiro de Rafael Guimaraens, direção Luciano Alabarse e direção musical 

de Hique Gomez, produzido pela Mais Além Produções Artísticas LTDA. Para o 

Uso Artístico (2%) imagens utilizadas na obra “Veneno da Dança” apresentada 

na mostra Geopoéticas, integrante da 8ª Bienal de Artes Visuais do Mercosul 

pela Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul. Para Uso Promocional 

(2%) destaca-se em celebração aos 50 anos da Campanha da Legalidade o 

Partido Democrático Trabalhista (PDT) utilizou imagens na confecção de 

http://www.ufrgs.br/leiturasdacidade/oqver.php?idsecao=a97b0047f512940c6d6f978357f743ab&&idtitulo=91c473d41630c6266bd35cd9a225b5da#91c473d41630c6266bd35cd9a225b5da
http://www.ufrgs.br/leiturasdacidade/oqver.php?idsecao=a97b0047f512940c6d6f978357f743ab&&idtitulo=91c473d41630c6266bd35cd9a225b5da#91c473d41630c6266bd35cd9a225b5da
http://www.ufrgs.br/leiturasdacidade/oqver.php?idsecao=a97b0047f512940c6d6f978357f743ab&&idtitulo=91c473d41630c6266bd35cd9a225b5da#91c473d41630c6266bd35cd9a225b5da
http://www.ufrgs.br/leiturasdacidade/oqver.php?idsecao=a97b0047f512940c6d6f978357f743ab&&idtitulo=91c473d41630c6266bd35cd9a225b5da#91c473d41630c6266bd35cd9a225b5da
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material promocional (cartões postais, calendário e site) com distribuição 

gratuita. Para o Uso Comemorativo (2%) foram utilizadas imagens pela Mais 

Além Produções Artísticas LTDA para utilização nas peças audiovisuais do 

Projeto comemorativo dos 50 anos da Legalidade intitulado LEGALIDADE – O 

Musical, espetáculo com roteiro de Rafael Guimaraens e direção de Luciano 

Alabarse e direção musical de Hique Gomez. Para o Livro Comemorativo (2%) 

destaca-se a publicação do livro, Os 50 anos da Legalidade em imagens, de 

autoria da Secretaria de Comunicação e Inclusão Digital em versão impressa 

do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Para o uso não identificado (2%) 

pela falta de informação nos documentos pesquisados. 

 

 

3.1.4 Análise dos Gráficos dos usos do Acervo Fotográfico do MCHJC 

 
Analisando os dados levantados a partir da documentação dos DUI do 

Acervo Fotográfico do MCHJC pode-se tecer alguns comentários. No entanto, 

é preciso fazer uma ressalva: manuseando-se o DUI, percebeu-se uma grande 

omissão nos campos a serem preenchidos, gerando lacunas de informações 

que não deveriam ser ignoradas. 

Uma vez feito este senão, a análise versará sobre dois vetores: a 

importância do acervo enquanto centro de pesquisa para a construção de 

conhecimento científico e os temas rememorativos/comemorativos quase 

sempre presentes nos anos pesquisados. 

O que se observou através da leitura das tabelas, dos gráficos e 

também das discriminações das pesquisas que tiveram como objetivo Uso 

Acadêmico foi uma crescente busca pelo acervo fotográfico para esses fins ao 

longo dos anos e também a sua pertinência para amplas áreas do 

conhecimento, como História, Medicina, Arquitetura, Ciências Sociais, 

Museologia, Direito, Biblioteconomia, Biologia, Educação Física, etc. 

De um modo geral, todos os trabalhos acadêmicos cresceram ao longo 

dos anos. A Tabela Geral mostrou que, além do contínuo crescimento, o divisor 

de águas para esse aumento das pesquisas acadêmicas (e de outras mais) no 
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acervo fotográfico foi o PMVPA. Esse projeto, conscientemente ou não, acabou 

por se tornar um divulgador das imagens e das potencialidades de usos do 

acervo. A Tabela de Variações Anuais (TVA) corrobora com o argumento acima. 

Elaborada após a visualização do „divisor de águas‟, a TVA mostrou que as 

pesquisas ao acervo aumentaram consideravelmente (quase 42%) e as 

pesquisas que visavam o Uso Acadêmico praticamente dobraram. Quando se 

passou a discriminar os usos anuais das pesquisas de Uso Acadêmico, visto 

nos Gráficos de Usos do Acervo Fotográfico, percebeu-se que não foram 

somente os números absolutos e relativos que cresceram, mas sim a 

importância e relevância do acervo para as mais variadas áreas do 

conhecimento. Além disso, ano após ano, o acervo foi consultado para 

trabalhos acadêmicos cada vez mais complexos. Basta comparar os anos de 

2002 e 2010. Para o primeiro, o acervo fotográfico foi pesquisado para a 

elaboração de cinco (5) trabalhos acadêmicos, sendo apenas dois (2) 

especificados: uma especialização e um trabalho de disciplina. Ao passo que 

para a segunda data foram elaborados dezenove (19) trabalhos acadêmicos 

que utilizaram imagens do MCHJC, sendo três (3) teses, seis (6) dissertações, 

duas (2) especializações dois (2) TCCs, nove (9) trabalhos e/ou pesquisas 

acadêmicas e dois (2) relatórios de disciplinas universitárias. Outros números 

contribuem para essa percepção. Entre o período 2003-2006 houve a produção 

de duas (2) teses; quatro (4) dissertações e duas (2) especializações que 

pesquisaram no setor do MCHJC, enquanto no período seguinte, 2007-2011, 

houve a elaboração de quatro (4) teses, onze (11) dissertações e duas (2) 

especializações. Com exceção da especialização, que se manteve estável, a 

busca pelo acervo por doutorandos dobrou e a de mestrando praticamente 

triplicou. Além do aumento desses três trabalhos acadêmicos de alta 

complexidade, observou-se que ocorreu uma procura pelo acervo fotográfico 

após o PMVPA para a produção de três (3) artigos científicos. O número parece 

pouco se comparado com as teses, dissertações e especializações produzidas, 

mas sua importância reside no fato de que o artigo é um trabalho que tem 

maior impacto, em que seu autor visa e consegue fazer uma contribuição a um 

campo teórico já existente. Nesse sentido, procurar um arquivo, uma biblioteca 



116 

 

ou um museu com o objetivo de produzir um artigo revela a necessidade do 

autor em rever ou reforçar alguns parâmetros de dados ou de conceitos, o que 

por sua vez nos leva a crer que quem produz artigos científicos está 

invariavelmente produzindo novos conhecimentos ou agregando conhecimento 

a um campo que ainda está sendo explorado. Dessa forma, o acervo 

fotográfico não está sendo frequentado apenas por pesquisadores que buscam 

um „lugar ao sol‟, como discentes da graduação, especialistas, mestrandos e 

doutorandos, mas sim por pessoas que já possuem uma posição no meio 

universitário, como professores universitários. Além desse crescimento, houve 

um aumento significativo de instituições de fora da região metropolitana que 

pesquisaram no acervo. Além de UFRGS, UNISINOS, PUCRS, IPA, FARGS e 

ULBRA, o Setor Fotográfico do museu também foi pesquisado por pessoas 

ligadas a universidades estaduais (UCS e UFSM), nacionais (UNICAMP, 

Faculdade 9 de Julho/SP) e até internacionais (College of Tsuda/Japão). 

Através da análise das tabelas e gráficos, pode-se mostrar que o setor 

fotográfico do MCHJC possui uma multiplicidade de usos e funções e, como 

diria Ulpiano Bezerra de Meneses, é um local de produção de conhecimento 

(Meneses, 2010).68 Porém, não é só para a construção do conhecimento 

acadêmico que o MCHJC foi procurado pelos pesquisadores. Através da leitura 

dos dados, pode-se constatar que o papel das fotografias extrapolou os seus 

usos mais comuns, potencializando novas e antigas funções, como para 

cristalizar datas rememorativas/comemorativas. 

Se as pesquisas acadêmicas foram os usos mais utilizados ao longo 

dos anos nas pesquisas, sem dúvida nenhuma o tema mais buscado pelos 

pesquisadores foi o de celebração de datas rememorativas/comemorativas. 

Apenas no ano de 2010 não houve pesquisas ao acervo que tivessem alguma 

data festiva em especial. Porém, em todos os outros, houve pelo menos uma 

                                                           
68

 Se analisarmos os usos para Pesquisa, Pesquisa Histórica e Uso Acadêmico conjuntamente, 
observa-se a grande importância conferida para esses usos do acervo fotográfico, sendo 
45% das pesquisas em 2002, 37% em 2003, 36% em 2004, 54% em 2005, 44% em 2006, 
75% em 2007, 43% em 2008, 23% em 2009, 43% em 2010 e 23% em 2011. O baixo índice 
no ano de 2009 explicasse pelo alto nº de pesquisa Não Identificadas e pelos 
documentários e exposições daquele ano, e o baixo índice deve-se às exposições e 
reportagens que tinham como tema a Legalidade. 
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investigação que buscasse alguma data específica com fins de rememoração e 

ou comemoração. 

Quanto aos usos, as principais formas que assumiram as consultas 

com temas rememorativos foram em formato de exposição (12), seguidas de 

publicação de livros ou outros materiais propagandísticos (8) e documentários 

(7)69. Em se tratando do maior tipo de uso, conforme Meneses (1994), a 

exposição é uma convenção, uma linguagem que se estabelece através dos 

objetos (na presente dissertação, de fotografias), que são organizados para 

produzir sentidos. Concebida como textos argumentativos, as exposições 

buscam a publicidade dos assuntos abordados e a difusão de seus sentidos. 

Um raciocínio semelhante pode ser utilizado aos usos mais comuns, após a 

exposição. As publicações e os documentários também tem a pretensão de 

buscar um público mais amplo que o habitual. Dessa forma, não foi difícil 

imaginar porque as datas rememorativas/comemorativas pesquisadas no setor 

de fotografia do MCHJC, em sua maioria, buscaram os meios mais 

abrangentes para serem publicadas. 

Ao total, houve quarenta e seis (46) consultas ao acervo fotográfico que 

tinham como tema as datas celebrativas, sendo trinta e duas (32) ligadas à 

grandes datas nacionais e quatorze (14) relacionadas com datas 

rememorativas/comemorativas de pequeno porte, consideradas como datas 

que visam a celebração de alguma dia comemorativo relacionado a uma 

associação profissional ou clubística, ou ainda à memória de algum 

acontecimento especial. Se apenas nos anos de 2010 e 2011 não houve 

consultas que visassem datas especiais de pequeno porte, nos anos anteriores 

houve busca constante para esse fim. O padrão de publicização das datas 

rememorativas de pequeno porte foi semelhante à análise geral, havendo um 

equilíbrio entre exposição (5), publicação de livros (5) e documentários (4). Já 

as para as grande datas, as consultas ao acervo para a realização de 

exposições foi a forma mais procurada (8), seguida de pesquisas, sem maiores 

informações (6), por reportagens e publicações (4 cada), documentário (3) e 
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 Os outros usos foram Pesquisa, Uso Digital, Uso Acadêmico, Reportagem e Comercial. 
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para usos digitais (2)70. Do exposto, fica clara a pretensão dos usos 

rememorativos/comemorativos de exporem suas leituras e entendimentos ao 

maior número possível de público. 

Ainda sobre as datas rememorativas/comemorativas de pequeno porte, 

mesmo que em uma escala muito inferior que a de grandes datas nacionais 

e/ou regionais, a sua permanência leva a questionar sobre a necessidade de 

alargar conceitualmente a importância de datas rememorativas/comemorativas 

e como o museu, em geral, e as fotografias, em particular, servem como 

instrumentos legitimadores dessas memórias de amplitude limitada. 

Quanto à análise das pesquisas ao acervo fotográfico que buscaram 

rememorar/comemorar grandes datas, pode-se fazer algumas constatações e 

considerações. A primeira constatação a ser feita é que das trinta e duas (32) 

datas nacionais, trinta e uma (31) se referiam à Campanha de Legalidade e 

apenas uma (1) se referia à Ditadura Militar. 

Essa discrepância fica melhor visualizada se compararmos os biênios 

2003-2004 e 2010-2011. No primeiro, havia a rememoração aos 40 anos do 

golpe civil-militar instaurado em 1964, ao passo que 2011 marcou os 50 anos 

da Legalidade. Portanto, datas emblemáticas. 

Apesar das diferenças, houve, pelo menos, uma semelhança se 

compararmos os dois biênios. Tanto em 2003 e como em 2010 o número de 

consultas foi muito inferior aos anos rememorativos. Em 2003 tivemos duas (2) 

consultas para relembrar a Legalidade e em 2010 não ocorreu pesquisa 

alguma. Em contrapartida, no ano de 2004 ocorreram quatro consultas 

relacionadas à Ditadura (duas para Leonel Brizola, uma para a Legalidade e 

uma para a Ditadura propriamente dita), e no ano de 2011 foram feitas vinte e 

uma (21) consultas, todas para a Campanha da Legalidade, contando-se nesse 

número uma consulta para Leonel Brizola e para os 90 anos do Palácio Piratini, 

sede da resistência do movimento de 1961. Esses números indicam que os 

pesquisadores não tem planejado com antecedência suas consultas, 

                                                           
70

 Houve também usos acadêmicos (2), audiovisuais (1), uso promocional (1) e uso 
comemorativo (1). 
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esperando o „calor dos acontecimentos‟ para realizar seus trabalhos, primando 

pelo imediatismo e não pela reflexão. 

Também chamou a atenção a significativa diferença entre as consultas 

que visavam a Campanha da Legalidade e as que visavam o golpe civil-militar. 

Para o movimento encabeçado pelo governado do Rio Grande do Sul, e seus 

correlatos (Brizola, Jango e Palácio Piratini), ocorreram o total de 31 consultas, 

ou seja, mais de 67% das pesquisas que tiveram como tema os usos 

rememorativos. Através desse dado, é possível perceber a preponderância de 

datas regionais em cima de datas nacionais em termos comemorativos. Não só 

o grande número de consultas ao acervo fotográfico com o tema da Legalidade 

permite essa consideração, como as consultas em quase todos os anos que 

não permitem que esse acontecimento seja esquecido (dos dez anos 

pesquisados, apenas nos anos de 2002, 2006 e 2010 não houve pesquisa 

sobre a Legalidade). Nesse sentido, pode-se pensar que a rememoração da 

Legalidade acentua o regionalismo gaúcho, deixando em segundo plano as 

datas comemorativas-rememorativas nacionais.71 

O tema Campanha da Legalidade, de longe, foi o assunto mais 

pesquisado no acervo fotográfico do MCHJC. Seus usos foram múltiplos: 

reportagem, documentário, acadêmico, expositivo, livro, etc. Fazer uma análise 

mais detalhada da forma e como foram usadas as fotografias para o tema, pelo 

menos para o ano de 2011, é a pretensão do próximo capítulo. 
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 No presente ano de 2014, completar-se-á os 50 anos da implantação da Ditadura Civil-Militar 
no Brasil. Seria interessante fazer o contraste sobre os biênios 2010-2011 e 2013-2014 para 
testar os critérios de validade utilizados na presente dissertação. 
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Capítulo 4 

 

ESTUDO DE CASO: A CAMPANHA DA LEGALIDADE 

 

 

 

As fotos sobre a Campanha da Legalidade são as destaques no 

Arquivo do Palácio Piratini da Assessoria de Imprensa dos Governadores do 

Estado do Rio Grande do Sul. Este acervo fotográfico do MCHJC apresenta 

uma coleção com cerca de 400 imagens digitalizadas sobre o movimento, 

permitindo a visualização das barricadas, das manifestações populares nas 

ruas de Porto Alegre e a ação do governador Leonel de Moura Brizola na 

Cadeia da Legalidade72.  

A veiculação destas imagens sobre o tema da Legalidade nos 

apresenta um importante papel na construção de um imaginário da resistência 

legalista. Para ressaltar a importância deste acontecimento que foi a 

Campanha da Legalidade é preciso contextualizar o que estava ocorrendo 

naquele momento no Brasil.  

Na manhã de 25 de agosto de 1961, o Presidente Jânio Quadros 

apresentou sua renúncia.  A carta de renúncia de Quadros foi lida no 

Congresso às três horas da tarde. Conforme a Constituição de 1946 não havia 

dúvidas no caso de vagar a presidência que o vice- presidente substituiu o 

presidente (SKIDMORE, 1976, p. 252). 

Conforme Thomas Skidmore, mesmo com a clara disposição na 

Constituição, o problema da posse de Goulart levantou um violento debate 

 

Embora a Constituição estipulasse que no impedimento do 
presidente, o vice-presidente o sucederia, dizia também que, no caso 
de ausência do último, o Presidente da Câmara dos Deputados seria 
o próximo na linha sucessória. João Goulart encontrava-se, na 
realidade, ausente, encontrava-se encarregado de missão econômica 
especial na China Comunista (1976, p.254). 
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  Cadeia da Legalidade foi uma rede de rádios instalada nos porões do Palácio Piratini. 



121 

 

Para impedir sua posse, a União Democrática Nacional (UDN) e parte 

do Exército o acusaram de comunista. Com isto, Jango teve o auxilio de Leonel 

Brizola, governador do Rio Grande do Sul e seu cunhado, para que sua posse 

fosse legalizada. Brizola, então, iniciou um movimento de resistência pregando 

a Legalidade, ou seja, a posse de Jango, que se encontrava em viagem à 

China quando Jânio Quadros renunciou. Na defesa da Constituição, Brizola 

requisitou os equipamentos da Rádio Guaíba, da Companhia Jornalística 

Caldas Junior, e passou a transmitir os seus discursos da Rede da Legalidade, 

que foi instalada nos porões do Palácio Piratini. Com a ajuda do general 

Machado Lopes, Comandante do III Exército que correspondia ao Rio Grande 

do Sul, Paraná e Santa Catarina, sediado em Porto Alegre, foi possível o 

movimento garantir a posse de Jango. 

No dia 26 de agosto ao saber da conspiração Brizola decidiu lutar pelo 

cumprimento da Constituição e resistir militarmente ao golpe em curso, 

reunindo todas as tropas da Brigada Militar de Porto Alegre e construindo 

barricadas em torno do Palácio Piratini. Houve uma grande mobilização popular 

e muitos aderiram ao movimento com participações na Praça da Matriz. No dia 

27 de agosto, Brizola ordenou que o Batalhão de Choque da Polícia Civil 

ocupasse a Rádio Guaíba. Assim, as transmissões foram realizadas ao vivo 

nos porões do Palácio Piratini alcançando todo o Brasil. No dia 28 de agosto o 

comandante do III Exército Machado Lopes, se reuniu com Brizola e decidiu 

aderir à Legalidade. No dia 31 de agosto João Goulart desembarcou em 

Montevidéu sendo recebido por lideranças políticas para regressar ao Brasil. 

(RODEGHERO, GUAZZELLI, DIENSTMANN, 2013, p. 16-17). 

Em 2 de setembro o Congresso Nacional adotou a emenda instituindo  

um sistema parlamentarista. Em 5 de setembro de 1961, Jango chegou a 

Brasília, por um caminho circular da China foi a Singapura, evitando retornar ao 

Brasil até que fosse encontrada uma solução, depois voou para Paris, onde 

concordou em aceitar uma solução parlamentar. De Paris foi até Nova Iorque, 

depois seguindo pela costa do Pacífico até Montevidéu. De Montevidéu foi para 

o Rio Grande do Sul e se encaminhou para Brasília, onde no dia 7 de setembro 
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de 1961, João Goulart prestou juramento como Presidente da República 

(SKIDMORE, 1976, p.260).  

A partir do contexto histórico esclarecido sobre o tema da Legalidade73 

e o seu significado para a história da política brasileira, podemos seguir neste 

estudo sobre o material visual que foi produzido sobre a Legalidade no ano de 

2011 em comemoração aos seus 50 anos do movimento. 

 
 

4.1 As Imagens da Campanha da Legalidade pesquisadas em 2011  
 
Apesar do tema Legalidade (e seus correlatos) ser constantemente 

pesquisado no acervo fotográfico do MCHJC durante os anos de 2002 e 2011, 

somente foi possível realizar a análise das fotografias durante o último. Isso, no 

entanto, não pode ser considerado como um impeditivo para a elaboração de 

considerações sobre o assunto, visto que, o ano de 2011 concentrou maioria 

das consultas ao tema, como já foi demonstrado acima. 

Para uma melhor visualização das imagens consultadas pelos 

pesquisadores, foi necessária a elaboração de uma tabela em que constava 

em seus campos o nº de registro das imagens, o nº de consultas e a fotografia. 

As imagens que possuem um maior número de reprodução podem nos 

revelar o quanto a seleção realizada pela instituição acaba induzindo uma 

determinada memória visual pelos temas pesquisados, através de sua 

curadoria já pré-selecionada. 

As imagens pesquisadas no Acervo Fotográfico do MCHJC são 

acessadas através do banco de dados que está dividido em cinco tabelas: 1ª) 

Entradas e Resumo; 2ª) Publicação e Descrição; 3ª) Notas; 4ª) Controle; e 5ª) 

Movimentação. A catalogação das imagens foi adaptada do Manual para 

Catalogação de Documentos Fotográficos da Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro e o programa utilizado é o software ACCESS. 

                                                           
73

 Para saber mais sobre o tema da Legalidade consultar: FELIZARDO, Joaquim José. A 
legalidade: o último levante gaúcho. Porto Alegre, UFRGS, 1988. MARKUN, Paulo e 
HAMILTON, Duda. 1961, que as armas não falem. São Paulo, SENAC, 2001. 
GERTZ. René (org.). República- Da Revolução de 1930 à Ditadura Militar (1930-
1985).História Geral do Rio Grande do Sul. Vol. 4. Passo Fundo: Méritos, 2007. 
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A importância do banco de dados, em se tratando de um acervo 

fotográfico, está na fragilidade deste acervo que uma vez digitalizado o original 

encontra-se conservado e ao mesmo tempo na importância de ser 

disponibilizado para as constantes pesquisas. 

O banco de dados é a plataforma de ligação do acervo com os 

pesquisadores. O uso do banco de dados poderia ser algo natural nesta 

instituição, mas depende da manutenção de um especialista em informática 

que custa uma pequena verba, que a instituição não possui, o que por sua vez 

inviabiliza a manutenção em rede. Atualmente o banco de dados encontra-se 

funcionando em apenas um computador e sem cópia de segurança, o que 

causa também uma instabilidade sobre a segurança dos dados inseridos no 

banco.  

A pesquisa no banco ocorre através do filtro de pesquisa, colocam-se 

palavras-chaves do tema que se pretende pesquisar e após a busca no banco 

de dados é processado um relatório, com as imagens que apresentam o tema 

pesquisado. 

 
FIGURA 30 – BANCO DE DADOS 

 
Fonte: MCHJC 
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FIGURA 31 – RETORNO PESQUISA 

 
Fonte: MCHJC 

 
 

FIGURA 32 – IMAGEM PESQUISADA 

 
Fonte: MCHJC 

 
A cada troca de gestão novas prioridades são delegadas em diferentes 

períodos, causando ameaças na preservação deste patrimônio visual e muitas 

vezes a falta de informações das imagens mal documentadas nos documentos 

de doações comprometem seu potencial como fonte de pesquisa.  

Uma forma de segurança sobre as informações destas imagens são as 

reproduções através dos trabalhos realizados com base neste acervo e a 



125 

 

pesquisa destas imagens nos diferentes usos que foram levantados nesta 

pesquisa. 

Estas tabelas foram constituídas a partir do levantamento das imagens 

de cada pesquisa registrada no documento de uso de imagem, estes 

documentos quando registrados proporcionam tanto o mapeamento dos usos 

como também identificam quais imagens foram reproduzidas do Acervo 

Fotográfico do MCHJC. 

Na tabela abaixo segue o ano de 2011 com as informações do número 

de registro da imagem, a quantidade de vezes que as imagens foram 

consultadas pelos pesquisadores neste período e a reprodução da imagem. Na 

tabela abaixo, as imagens mais reproduzidas foram as do Arquivo do Palácio 

Piratini (APP), do quarto mandato (04M) de governo, que corresponde as fotos 

oficiais do governo Leonel Brizola entre 1959 e 1962. As fotografias a seguir 

foram registradas pela Assessoria de Imprensa do Governo do Estado do Rio 

Grande do Sul. 

 
 

TABELA  4 – TABELA ANO 2011 

Nº Registro Nº de 
consultas 
em 2011 

Imagem 

APP04M13089 13 Tropas da Brigada Militar para a fortificação do 
Palácio na resistência para a Legalidade da 

Democracia. 27/08/1961. 

 
Fonte: Acervo Fotográfico MCHJC 
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APP04M13120 12 Passeata popular em defesa da Legalidade 

Democrática. 27/08/1961. 

 
Fonte: Acervo Fotográfico MCHJC 

APP04M13207 11 Povo em Frente ao Palácio na Conclamação a 
Liberdade da Constituição. 30/08/1961. 

 
Fonte: Acervo Fotográfico MCHJC 

APP04M13353 10 Chegada do Vice-Presidente João Goulart na sala do 
GAP (Gabinete de Administração e Planejamento) 

para entrevista à imprensa. 

 
Fonte: Acervo Fotográfico MCHJC 

APP04M13230 09 Visita do Sr. Governador aos Postos de Defesa da 
Legalidade. 31/08/1961. 

 
Fonte: Acervo Fotográfico MCHJC 
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APP04M13261 09 Visita do Sr. Governador aos Postos de Segurança do 
Palácio. 31/08/1961. 

 
Fonte: Acervo Fotográfico MCHJC 

APP04M13311 09 Vice-presidente da República João Goulart, 
Governador Leonel Brizola e Comandante do III 

Exército, Gal. João Machado Lopes na chegada de 
João Goulart. 01/09/1961 

 
Fonte: Acervo Fotográfico MCHJC 

APP4M13150-1 08 Encontro do Gal. Machado Lopes e Governador do 
Estado. 28/08/1961. 

 
Fonte: Acervo Fotográfico MCHJC 

APP04M13237 08 Visita do Sr. Governador aos Postos de Segurança da 
Legalidade. 31/08/1961. 

 
Fonte: Acervo Fotográfico MCHJC 
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APP04M13336 08 Manifestação pública em frente ao Palácio Piratini na 
chegada do Vice- Presidente João Goulart. 01/09/1961 

 
Fonte: Acervo Fotográfico MCHJC 

APP04M13154 -1 07 Gal. Machado Lopes Retirando-se do Palácio do 
Governo. 28/08/1961. 

 
Fonte: Acervo Fotográfico MCHJC 

APP4M13079 07 Tropas da Brigada Militar para a fortificação do 
Palácio na resistência para a Legalidade da 

Democracia. 27/08/1961. 

 
Fonte: Acervo Fotográfico MCHJC 

APP04M13098 07 Tropas da Brigada Militar na fortificação do Palácio 
para a  resistência à Legalidade  Democrática. 

27/08/1961. 

 
Fonte: Acervo Fotográfico MCHJC 
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APP04M13328 07 Manifestação pública em frente ao Palácio Piratini na 
chegada do Vice- Presidente João Goulart. 

01/09/1961. 

 
Fonte: Acervo Fotográfico MCHJC 

APP04M13109 07 Governador Leonel Brizola falando na Rádio da 
Legalidade Democrática, no Palácio do Governo. 

27/08/1961. 

 
Fonte: Acervo Fotográfico MCHJC 

APP04M13112 07 Governador Leonel Brizola falando na Rádio da 
Legalidade Democrática, no Palácio do Governo. 

27/08/1961. 

 
Fonte: Acervo Fotográfico MCHJC 

APP04M13121 07 Passeata em Defesa a Legalidade Democrática em 
frente ao Palácio. 27/08/1961. 

 
Fonte: Acervo Fotográfico MCHJC 
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APP04M13562 07 Abraço do Presidente João Goulart e Governador 
Brizola na Legalidade. 08/09/1961. 

 
Fonte: Acervo Fotográfico MCHJC 

PP04M13101 06 Soldado lê edição extra do Jornal Última Hora com as 
seguintes manchetes de capa: “Jango: vou voltar 
para assumir ou morrer” e “Brigada: baluarte na 

defesa da ordem e da lei!” 27/08/1961 
 

 
Fonte: Acervo Fotográfico MCHJC 

APP04M13380 06 Entrevista do Dr. João Goulart aos Jornalistas 
Nacionais e Internacionais na Sala do GAP. 01/09/1961 

 
Fonte: Acervo Fotográfico MCHJC 

APP04M13095 06 Tropas da Brigada Militar na fortificação do Palácio 
para a resistência à Legalidade Democrática. 

27/08/1961. 

 
Fonte: Acervo Fotográfico MCHJC 
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APP04M13105  06 Tropas da Brigada Militar na fortificação do Palácio 
para a  resistência à Legalidade  Democrática. 

27/08/1961. 

 
Fonte: Acervo Fotográfico MCHJC 

APP04M13159 06 Povo em Frente ao Palácio Aclamando pela Liberdade 
da Constituição. 28/08/1961. 

 
Fonte: Acervo Fotográfico MCHJC 

APP4M13274-1 06 Chegada do Vice-Presidente João Goulart em 
Montevidéu/Uruguai. 31/08/1961 

 
Fonte: Acervo Fotográfico MCHJC 

APP04M13406 06 Visita do General Machado Lopes e Governador 
Leonel Brizola ao porão da Legalidade no Palácio 

Piratini. 04/09/1961 

 
Fonte: Acervo Fotográfico MCHJC 

Fonte: Ana Ramos Rodrigues 
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As fotos mais consultadas pelos pesquisadores apontam para o 

encaminhamento de algumas reflexões. Das vinte e cinco (25) fotos mais 

consultadas, ficou claro que pelo menos houve a preponderância de três 

„personagens‟: o governador Leonel Brizola, com dez (10) imagens; a tropa, 

com sete (7) e o „povo‟, com cinco (5). 

Em primeiro lugar, ao tomarmos como ponto de análise o governador 

Brizola, podemos considerar que houve uma preocupação em consultar fotos 

nas quais o principal personagem da Campanha da Legalidade esteja em 

primeiro plano ou em posição de liderança74. Este número grande de consultas, 

comparadas em relação ao presidente João Goulart, indica uma espécie de 

enaltecimento do personagem histórico. Por exemplo, o presidente João 

Goulart somente aparece em cinco (5) imagens, sendo que em três (3) ele está 

ao lado de Leonel Brizola. Também chama a atenção que três fotos das mais 

consultadas são as de Brizola conferindo os postos de segurança e barricadas 

levantadas pelas tropas da Brigada leais ao movimento. Essas fotos, além de 

conferirem status de liderança ainda maior a Brizola, reforçam o espírito bélico 

que predominou naqueles dias. 

Essa ideia de ascendência de Brizola pode ser a explicação de porque 

houve um grande número de consultas às imagens das tropas da Brigada 

Militar, que sob o seu comando, formaram o baluarte da resistência ao golpe 

iminente. Ressalte-se, também, que as imagens mais consultadas das tropas 

ou mostram os soldados e seus armamentos, ou então soldados lendo o jornal 

Última Hora, que desde cedo se colocou a favor da Campanha da Legalidade. 

Note-se que nas capas dos jornais estão impressas frases de impacto como 

“Jango: vou voltar para assumir ou morrer” e “Brigada: baluarte na defesa da 

ordem e da lei!”. 

O terceiro e último „personagem‟ a ser avaliado pode ser 

genericamente chamado de „povo‟. Há imagens do „povo‟ entre as fotos mais 

                                                           
74

 Para saber mais sobre este tema ver: REIS, Daniela Görgen dos. Imagens do Poder: as 
fotografias da Legalidade pelas lentes da Assessoria de Imprensa do Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul (1961). Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em 
História, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. PUCRS. Porto Alegre, 2012. 
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consultadas. Nelas, ou o „povo‟ está aglomerado, ou em marcha, o que nos 

passa uma ideia de unidade. Porém, em duas há um diferencial: nelas 

aparecem cartazes com dizeres ressaltando a importância do Estado do Rio 

Grande do Sul nesse período de crise institucional, o que reforça a noção de 

„senso comum‟ do Estado. Coincidência ou não, estas duas imagens ficaram 

em 2º e 3º lugares entre as vinte e cinco (25) mais consultadas. Há também, ao 

que parece, a vinculação do „povo‟ com o líder, porque duas das imagens mais 

pesquisadas mostram a população aglomerada em frente ao Palácio Piratini e, 

em uma delas, conforme sua legenda, está esperando um comício. 

Tomadas em conjunto, em um primeiro momento, a leitura das imagens 

mais consultadas em 2011 nos passam uma noção de enaltecimento de „uma 

causa, um líder, um exército, um povo‟, aspectos fundamentais das datas 

rememorativas/comemorativas. As comemorações são mecanismos que 

operam de alguma forma na fortificação de nossas memórias e desta forma um 

elemento central na construção de nossa identidade. 

Dessa forma é importante estabelecermos a diferença entre 

rememoração e comemoração. A distinção estabelecida por Paul Ricoeur é: 

“rememoração” (parte de um processo de elaboração individual) e 

comemoração (trabalho de construção de uma memória coletiva), (1990 apud 

SILVA, 2002).  

Para compreendermos tanto este processo de rememoração quanto de 

comemoração é preciso que possamos entender a nossa relação com o 

passado. Conforme Charles Monteiro (2006, p.19)  

 

Mas também pensar acerca do que permitiu a sobrevivência de uma 
imagem do passado no caminho por ela percorrido até o presente até 
chegar ao museu ou às nossas mãos. Por que conservamos algumas 
imagens de família, de nossa cidade ou da nossa sociedade e 
descartamos outras? O que essa seleção de imagens do passado 
nos museus, nos álbuns comemorativos e nos livros de história tem a 
nos dizer sobre a forma como pensamos a nossa identidade ou nosso 
estranhamento com o passado e sobre a nossa concepção de 
história? 
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Neste estudo sobre a comemoração dos 50 anos da Campanha da 

Legalidade parte-se de diferentes concepções de memória do individual à 

coletiva, abordando as interfaces entre memória e cultura expressas nos 

diferentes suportes visuais deste acervo preservado no MCHJC. Este processo 

de seleção individual ocorre através dos pesquisadores e o coletivo por parte 

do museu que obtêm e resguarda este patrimônio. 

 

 

4.2 A comemoração dos 50 anos da Campanha da Legalidade 

através do Acervo Fotográfico do MCHJC  

 
O patrimônio existe como força política na medida em que é 

teatralizado: em comemorações, monumentos e museus (Canclini, 2008, p. 

162). A teatralização deste patrimônio fotográfico aqui estudado é reproduzido 

através da comemoração dos 50 Anos da Legalidade na construção de uma 

visualidade sobre a Legalidade. 

No ano de 2011, comemoraram-se os 50 Anos da Legalidade, tema de 

grande importância para a história política brasileira. O MCHJC como detentor 

das imagens que foram registradas pela Assessoria de Imprensa do Governo 

do Estado do Rio Grande do Sul, no ano de 1961, teve seu acervo bastante 

solicitado para que fosse possível a realização de vários trabalhos através 

deste Acervo Fotográfico. 

Conforme podemos perceber no depoimento de Denise Stumvoll 

coordenadora do Setor de Fotografia 

 

“Aqui no ano passado foi só Legalidade por que eram os seus 50 
anos. [...] nós não conseguimos realizar muita pesquisa histórica 
mas, está tudo catalogado: a Legalidade e a questão da ditadura. O 
Comitê de Anistia já selecionou 500 imagens sobre a ditadura e já as 
digitalizou” (STUMVOLL, 2012). 

 

A maior parte das imagens pesquisadas no Acervo Fotográfico do 

MCHJC acabaram sendo reproduzidas em livros, uma forma de imortalizar 

determinado tema, mesmo sendo a imagem da imagem. Segundo Sontag 
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(2004, p.15) uma foto quando reproduzida em um livro, perde muito menos de 

sua característica essencial do que uma pintura, pois a fotografia mesmo 

reproduzida ainda continua sendo o registro da realidade, já a pintura é uma 

manifestação visual feita à mão podendo ser criados outros elementos.  

No que tangencia esta vontade de comemorar determinado 

acontecimento? Para que um coletivo não se esqueça. Porque comemorarmos 

ou rememoramos determinados temas? O museu como um instrumento de 

construção de memórias através de seus acervos acaba legitimando as 

relações e produções da sociedade.  

Os diferentes usos pesquisados têm a pretensão de apresentar como 

um museu é um construtor de memórias e identidades, e também um 

“selecionador” do patrimônio, através de sua pré-seleção realizada pelos 

curadores do acervo. A primeira seleção que podemos destacar ao 

relacionarmos o tema da fotografia é o olhar do fotógrafo, o segundo neste 

caso é a curadoria do museu e em terceiro o próprio pesquisador. Nesta tríade 

de seleções analisamos o que é transmitido ao público em geral, permeando a 

memória visual das pessoas a partir de recortes selecionados pelo museu. 

Conforme Kossoy a fotografia mesmo desaparecendo com o tempo 

através de sua materialidade, resiste através de sua documentação 

 

As fotografias, em geral, sobrevivem após o desaparecimento físico 
do referente que as originou: são os elos documentais e afetivos que 
perpetuam a memória. A cena gravada na imagem não se repetirá 
jamais. O momento vivido, congelado pelo registro fotográfico, é 
irreversível. Os personagens retratados envelhecem e morrem, os 
cenários se modificam, se transfiguram e também desaparecem. O 
mesmo ocorre com os autores-fotógrafos e seus equipamentos. De 
todo o processo, somente a fotografia sobrevive. Os assuntos nela 
registrados atravessaram os tempos e são hoje vistos por olhos 
estranhos, em lugares desconhecidos: natureza, objetos, sombras, 
raio de luz, expressões humanas, por vezes crianças, hoje mais que 
centenárias, que se mantiveram crianças” ( 2005, p. 43-44). 
 
 
 

Segundo Olga Rodrigues de Moraes von Simson (2005) desde a 

“democratização” do registro fotográfico a vida dos grupos sociais passou a ser 

registrada muito mais pela imagem 
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[...] estamos constantemente nos valendo de imagens instantâneas 
da nossa vida, registradas em papel fotográfico, para detonar o 
processo de rememorar e, assim, construir a nossa versão sobre os 
acontecimentos já vivenciados. Dessa forma é o suporte imagético 
que, na maioria das vezes, vem orientando a reconstrução e 
veiculação da nossa memória, seja como indivíduos, seja como 
participantes de diferentes grupos sociais (2005, p. 20). 

 
A trajetória da composição do Acervo Fotográfico do MCHJC, através 

de sua entrada no museu, suas fotos mais reproduzidas do Arquivo do Palácio 

Piratini (APP) nos levou ao produto gerado a partir de seus usos, a qual foi 

realizada a partir da integração do acervo institucional com os pesquisadores. 

Agora conheceremos algumas produções realizadas para a 

comemoração sobre os 50 Anos da Legalidade, as quais só foram possíveis de 

serem geradas a partir das pesquisas e da condição em que o acervo 

encontra-se organizado no banco de dados do Setor Fotográfico do MCHJC, 

pois, sem uma sistematização deste material seria difícil identificar qual o tema 

existente nestas fotos do APP04M. Estas ações somente foram possíveis, a 

partir, da organização destas imagens através do Projeto Memória Visual de 

Porto Alegre 1880-1960 que resultou em um sistema de gerenciamento 

eletrônico destas imagens. 

As imagens mais reproduzidas apresentadas na (tabela 4) do ano de 

2011 serão aqui confirmadas, através dos materiais que foram produzidos 

pelas imagens pesquisadas. Destacam-se algumas produções sobre o tema da 

Legalidade como sites, publicações, reportagens, um musical, material para o 

evento e outros. 

 A produção gerada através das imagens da APP04 aqui apresentada 

classificada como uso digital é o site “50 Anos da Legalidade o Rio Grande na 

luta pela liberdade”, foi produzido pela Secretaria de Comunicação e Inclusão 

Digital do Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

(http://www.legalidade.rs.gov.br/). Neste site encontram-se várias notícias e 

materiais produzidos sobre o tema da Legalidade. Na parte das fotografias 

reproduzidas do Acervo Fotográfico do MCHJC foram divididas nos seguintes 

temas: Encontros e Discursos, Rádio da Legalidade, Posse de Jango, 

Mobilização Popular, Chegada de Jango e Barricadas e Trincheiras. 

http://www.legalidade.rs.gov.br/
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FIGURA 33 – Site “50 Anos da Legalidade”  

 
Fonte:<http://www.legalidade.rs.gov.br/categoria/fotos/>Acesso em 16/11/2013. 

 

A produção classificada como livro comemorativo foi o livro-foto, Os 50 

anos da Legalidade em imagens, produzido também pelo Governo do Estado 

do Rio Grande do Sul através da Secretaria de Comunicação e Inclusão Digital 

foi organizado por Claudio Fachel e Camila Domingues. O objetivo deste livro 

era oferecer, principalmente, aos estudantes pertencentes às redes estaduais 

de Ensino Fundamental e Médio, a história em imagens (fotos, capas de jornais 

e revistas e de- mais documentos) daqueles dias. A publicação tem fotos 

históricas, como a do Leonel Brizola, com a metralhadora na mão e um cigarro 

na boca, de autoria de um fotógrafo da Fatos e Fotos, imagem abaixo. 

 

FIGURA 34 – Leonel Brizola com metralhadora na mão e um cigarro na boca 

 

Fonte: Acervo Fotográfico do MCHJC 

 
 

http://www.legalidade.rs.gov.br/categoria/fotos/
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FIGURA 35 – Foto-Livro “Os 50 anos da Legalidade em imagens” 

 
Fonte: Biblioteca do MCHJC 

 
 

Houve uma produção de uso audiovisual por meio do lançamento do 

DVD 50 Anos da Legalidade, produção também do Governo do Estado do Rio 

Grande do Sul, através da Secretaria de Comunicação e Inclusão Digital. O 

DVD reúne material com debates realizados durante as comemorações da 

Legalidade com parceria do MCHJC. 

 

FIGURA 36 – DVD 50 Anos da Legalidade 

 
Fonte: <http://www.legalidade.rs.gov.br/2012/09/memorial-da-legalidade-comemora-um-ano-

com-homenagens-e-lancamentos-de-revista-e-dvd/> Acesso em 03/01/2014 

 
A produção classificada como livro temático foi o livro “1961 O Brasil 

entre a ditadura e a guerra civil”, da editora Benvirá, produzido pelos jornalistas 

Duda Hamilton e Paulo Markun, narrando a história desde o momento de 

renúncia de Jânio Quadros, o golpe de Estado realizado pelos militares em 

março de 1964 e terminando em 15 de janeiro de 1985 com a eleição indireta 

de Tancredo Neves para a Presidência da República. 

 
 
 

http://www.legalidade.rs.gov.br/2012/09/memorial-da-legalidade-comemora-um-ano-com-homenagens-e-lancamentos-de-revista-e-dvd/
http://www.legalidade.rs.gov.br/2012/09/memorial-da-legalidade-comemora-um-ano-com-homenagens-e-lancamentos-de-revista-e-dvd/
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FIGURA 37 – Capa do livro “1961 O Brasil entre a ditadura e a guerra civil” 

 
Fonte: Biblioteca do MCHJC 

 

 

A produção classificada como publicação temática foi o livro 

“Fotojornalismo e Legalidade 1961” de Claudio Fachel, que trata da importância 

da fotografia na cobertura da Campanha da Legalidade. Para avaliar a 

participação dos fotógrafos na divulgação jornalística da Campanha da 

Legalidade, Claudio Fachel reconstitui, em linhas gerais, o momento histórico 

brasileiro das décadas de 1950 até a renúncia de Jânio Quadros, em 25 de 

agosto de 1961 e o difícil momento em torno da posse do vice-presidente João 

Goulart. Os acontecimentos transcorridos entre os dias 25 de agosto e 13 de 

setembro de 1961, são apresentados por intermédio das capas, fotografias, 

manchetes e páginas principais da Última Hora. Claudio Fachel seleciona 

diversas séries fotográficas e conclui sobre a relevância do fotojornalismo no 

registro da história brasileira. Através desta obra, o pesquisador pretende 

também abrir um campo de valorização dos profissionais da fotografia através 

da reconstrução histórica da sua atuação75. 

 

 

 

                                                           
75

 Informações no site da editora do livro <http://medianiz.com.br/blog/?p=17> Acesso em 
11/01/2014. 

http://medianiz.com.br/blog/?p=17
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FIGURA 38 – Capa do livro “Fotojornalismo e Legalidade 1961” 

 
Fonte: Biblioteca do Setor de Fotografia do MCHJC  

 
 

Uma produção classificada como Reportagem foi realizada pelo 

Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul 

(Sinpro/RS). O periódico sindical, “Jornal Extra Classe” utilizou imagens do 

acervo do MCHJC para escrever a matéria “O RS a um passo da guerra civil” 

na sua edição on-line - Ano 17-Nº 156 em Agosto 2011.  

 

FIGURA 39 – Reportagem Extra Classe - 2011 

 
Fonte: www.sinprors.org.br/extraclasse/ago11/imprimir.asp?id_conteudo=180 Acesso em 

30/11/2013 

 

A produção aqui apresentada fala da pesquisa realizada no acervo 

fotográfico do MCHJC para realizar a ambientação do Memorial da Rádio da 

Legalidade produzido pela Secretaria de Comunicação e Inclusão Digital. O 

http://www.sinprors.org.br/extraclasse/ago11/imprimir.asp?id_conteudo=180
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memorial está localizado nos porões do Palácio Piratini em Porto Alegre 

reproduzindo o local onde Brizola transmitiu seus discursos à população. 

 

FIGURA 40 – Reportagem sobre Memorial da Legalidade 

 
Fonte:<http://www.legalidade.rs.gov.br/2011/09/governador-assina-decreto-de-criacao-do-

memorial-da-legalidade/>Acesso em 29/11/2013 
 

A produção classificada como Uso Digital foi a página composta para a 

comemoração do Movimento da Legalidade no site do Memorial do Legislativo 

do Rio Grande do Sul, produzido pela Assembleia Legislativa do RS. Nesta 

página encontram-se documentos, imagens, áudios, linha do tempo, vídeos 

dissertações e teses e depoimentos sobre a Legalidade. 

 

FIGURA 41 – Imagem do site do Memorial do Legislativo do Rio Grande do Sul 

 
Fonte:<http://www2.al.rs.gov.br/memorial/MovimentodaLegalidade/tabid/5193/IdOrigem/1/IdMateria/26

4982/Default.aspx >Acesso em 30/11/2013. 
 

Outra produção classificada como Reportagem foi a Revista da Brigada 

Militar Edição Especial sobre 50 Anos da Legalidade produzida pela Secretaria 

http://www.legalidade.rs.gov.br/2011/09/governador-assina-decreto-de-criacao-do-memorial-da-legalidade/
http://www.legalidade.rs.gov.br/2011/09/governador-assina-decreto-de-criacao-do-memorial-da-legalidade/
http://www2.al.rs.gov.br/memorial/MovimentodaLegalidade/tabid/5193/IdOrigem/1/IdMateria/264982/Default.aspx
http://www2.al.rs.gov.br/memorial/MovimentodaLegalidade/tabid/5193/IdOrigem/1/IdMateria/264982/Default.aspx
http://www2.al.rs.gov.br/memorial/MovimentodaLegalidade/tabid/5193/IdOrigem/1/IdMateria/264982/Default.aspx
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de Estado da Segurança Pública, com uma tiragem de 5.000 mil exemplares, 

comissão editorial coordenada pelo Maj. Paulo César Franquilin Pereira 

(jornalista). 

 

FIGURA 42 - Revista Brigada Militar na Legalidade 

 
Fonte: <http://www.slideshare.net/direitoshumanosbm/revista-brigada-militar-na-

legalidade>Acesso em 30/11/2013 
 
 

Legalidade - O Musical foi realizado dentro das comemorações 

programada pelo Governo do Estado em 2011, no sentido de rememorar a 

Legalidade. Com direção geral de Carla Joner, direção artística de Luciano 

Alabarse e direção musical foi de Hique Gómez, com arranjos de Wagner 

Cunha e composição do samba realizada pelo cantor Nelson Coelho de Castro, 

reuniu cerca de 185 pessoas na execução do espetáculo. A apresentação 

ocorreu na frente do Palácio Piratini em um grande palco montado com 

duração de sessenta minutos de apresentação. Através do teatro e da música 

foram reconstruído cenicamente os momentos mais importantes do ano de 

1961. 

 
 

http://www.slideshare.net/direitoshumanosbm/revista-brigada-militar-na-legalidade
http://www.slideshare.net/direitoshumanosbm/revista-brigada-militar-na-legalidade
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FIGURA 43 – FOLDER “Legalidade - O Musical” (FRENTE) 

 
Fonte: Acervo Fotográfico do MCHJC 

 
 

FIGURA 44 – FOLDER “Legalidade - O Musical” (VERSO) 

 
Fonte: Acervo Fotográfico do MCHJC 

 

A Câmara Municipal da cidade de São Leopoldo-RS organizou o 

Seminário sobre a Campanha da Legalidade 50 anos 1961-2011 sendo 

realizado no Teatro Municipal da cidade. Além das palestras, o público também 
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conferiu uma exposição fotográfica com sessenta (60) fotos tiradas durante a 

Campanha da Legalidade, em 1961. 

 

FIGURA 45 – Folder de divulgação do evento Seminário sobre a Campanha da 
Legalidade 50 anos 

 
Fonte: Biblioteca do Setor de Fotografia do MCHJC  

 

 

Dentro das comemorações do Cinquentenário da Legalidade, a 

Assembleia Legislativa, por meio do Memorial Legislativo, lançou a publicação 
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“O Movimento da Legalidade: Assembleia Legislativa e mobilização política”, o 

lançamento ocorreu no dia 14/11/2011, durante a Feira do Livro em Porto 

Alegre. 

 

FIGURA 46 – Capa do livro “O Movimento da Legalidade: Assembleia Legislativa e 
Mobilização Política” 

 
Fonte: Biblioteca do Setor de Fotografia do MCHJC  

 
 

A Revista Estudos Legislativos, como veículo privilegiado de divulgação 

de pesquisa na área legislativa, participou das comemorações da Legalidade, 

apresentando três artigos sobre o tema na Sessão Especial: A Campanha da 

Legalidade no Rio Grande do Sul no contexto do Anticomunismo de autoria 

Diorge Alceno Konrad e Rafael Fantinel Lameira; Visões d‟Além Fronteira: a 

tentativa golpista e a Campanha da Legalidade através da imprensa argentina 

e uruguaia autores Enrique Serra Padrós e Ananda Simões Fernandes e 

Campanha da Legalidade: o Rio Grande do Sul protagonista da História do 

Brasil de Daniel Arruda Coronel e Airton Lopes Amorim. A foto da capa é do 

Arquivo do Palácio Piratini, Museu de Comunicação Social Hipólito José da 

Costa/Setor de Fotografia. 
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FIGURA 47 – Capa da Revista Estudos Legislativos 

 
Fonte: Biblioteca do Setor de Fotografia do MCHJC  

 
 
 

A Revista Legalidade produzida pelo PDT apresenta uma série de 

reportagens e informações sobre todas as ações realizadas em 2011 pelo 

partido para registrar os 50 anos da Legalidade. Nesta edição da revista 

ficaram registrado as várias produções relacionadas a data em comemoração, 

foram cartazes, cartões-postais, publicações. 
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FIGURA 48 – Revista Legalidade 50 Anos - PDT 

 
Fonte: Biblioteca do Setor de Fotografia do MCHJC  

 
 

A reprodução destes materiais utilizando as imagens do acervo 

fotográfico do MCHJC nos revela a consolidação da 

comemoração/rememoração dos 50 anos da Legalidade.  

Este acontecimento histórico ocorrido no ano de 1961 e nos chega ao 

presente através da prática de rememoração/comemoração vinculadas em 

diferentes suportes de difusão como sociotransmissores de um tempo e espaço 

nos levando a um passado que muitos não vivenciaram, mas se sentem 

interligados pelas imagens que foram registradas naquele momento. 

Esta prática demonstra o trabalho de manter a identidade de um grupo, 

neste caso, a construção de um imaginário da resistência legalista. Estas 

fotografias servem como um dispositivo em nossas memórias, através de sua 

transmissão elas tangenciam e reforçam um sentimento de pertencimento, 

como podemos perceber nas imagens mais reproduzidas que mostram frases 

do tipo “O Rio Grande do Sul resistirá”. 

A “elaboração da memória” (Meneses, 1992, p.11) deste sentimento 

através da fotografia vinculada a diferentes suportes de comunicação expressa 
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diversos discursos e construções de um novo tipo de ver. Conforme Sontag a 

fotografia potencializa um sistema de informação 

 
A exploração e a duplicação fotográficas do mundo fragmentam 
continuidades e distribuem os pedaços em um dossiê interminável, 
propiciando dessa forma possibilidades de controle que não poderiam 
sequer ser sonhadas sob o anterior sistema de registro de 
informações: a escrita (2004, p. 173). 

 

A busca por imagens em acervos de museus, como é o caso destas 

imagens da Legalidade, que estão sob a guarda do MCHJC nos mostra a 

importância da sistematização e da guarda dos acervos fotográficos, quando 

utilizadas em pesquisas, pois, como reforça Susan Sontag (2004) as imagens 

revelam um modo de ver que o sistema da escrita nunca poderia imaginar. 

O objetivo da comemoração/rememoração está no sentido da relação 

do tempo que manifesta o passado da história e o presente da memória, esta 

reapropriação do passado apresenta-se como um sentimento comum entre o 

coletivo oficializando um uso ideológico destas imagens referentes ao tema da 

Legalidade. 

As iniciativas memoriais presentes nos usos do acervo fotográfico do 

MCHJC, encontram-se no processo de comemoração/rememoração e nos 

confirmam a vontade de memória na sociedade atual e o museu como um 

instrumento legitimador deste processo de compulsão memorial. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Esta pesquisa analisou 332 documentos de uso de imagem do acervo 

fotográfico do MCHJC registradas entre os anos de 2002 e 2011. Neste caso, 

reforçando a ideia do museu como um lugar de conhecimento e de instrumento 

de legitimação de memórias e identidades através das práticas de 

comemorações e rememorações. 

A procura dos pesquisadores a este acervo fotográfico nos confirma a 

polissemia da fotografia em diferentes áreas e nos revela as diversas formas 

de pesquisas através dos diferentes usos. Para realizar a análise destes usos 

foram criadas dezoito (18) categorias através do mapeamento das pesquisas 

registradas nos documentos de uso de imagem, possibilitando, assim, uma 

leitura dos temas pesquisados neste acervo. 

Esta divisão em categorias nos confirmou a potencialidade do acervo 

fotográfico do MCHJC apontando a pesquisa acadêmica como o uso mais 

frequente e revelando os temas ligados a datas de 

comemoração/rememoração como os mais expressivos para esta procura no 

acervo. Esta análise foi realizada utilizando o método quantitativo e qualitativo 

expressos pela tabelas e gráficos. 

O MCHJC, como mantenedor do APP, assim como quase a totalidade 

das instituições culturais do Estado, sofre com a falta de uma política pública 

estadual de gestão do acervo fotográfico, conforme Denise Stumvoll 

coordenadora do setor de fotografia. Com a falta de uma política pública 

estadual, foi mostrado o grande esforço por parte dos funcionários do museu 

para que ações como catalogação, conservação e acesso se tornassem 

possíveis. O projeto Memória Visual de Porto Alegre 1880-1960, aprovado 

através de um edital, viabilizou estas ações, que deveriam sempre estar 

presentes em instituições públicas mantenedoras. Porém, no Brasil ainda é 
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preciso avançar muito em políticas públicas de acervos culturais principalmente 

na parte de fotografia. 

Esta dissertação mostrou um dos períodos mais pesquisados e 

divulgados do APP foi o do mandato do governo de Leonel Brizola (1959-1962), 

sobre a Campanha da Legalidade (1961), que apresenta nas imagens 

registradas deste acontecimento político como um dos mais expressivos da 

mobilização popular em relação à lei constituída. Este estudo culminou com o 

ano de 2011, pois, abrangeu 2002-2011 demonstrando as muitas pesquisas 

realizadas durante este período para a produção de diferentes tipos de 

materiais, sobre o tema da Legalidade. A comemoração dos 50 anos deste 

acontecimento concretizou o estudo de caso sobre como ocorreu este 

processo de rememoração/comemoração a partir de um acervo fotográfico. 

A construção da memória a partir dos acervos expressa-se no 

compartilhamento destas imagens. É neste momento que podemos 

compreender a construção da memória coletiva por meio das trocas de 

informações que são produzidas através das reproduções destas imagens. 

Portanto é importante que as pesquisas aconteçam de forma 

denominada “tarefas solidárias” (CARVALHO, LIMA, 2000, p.25), junto com a 

curadoria isto é, quando o pesquisador realizar uma publicação retornar a 

instituição um exemplar. Este retorno da pesquisa encontra-se instituído no 

MCHJC através do DUI, que estabelece a entrega de uma cópia de todo 

material produzido para doação ao setor de fotografia, ficando a disposição 

para os demais pesquisadores consultarem as publicações. Este retorno do 

pesquisador através do uso que ele realizou no acervo forma um movimento 

cíclico de pesquisa e permite acompanhar os temas procurados. 

Pela insegurança da conservação devido a fragilidade do material que 

constitui as fotografias e pelas suas informações, as reproduções se tornam 

muito importantes e a partir das publicações podemos ter a visualidade deste 

acervo através dos temas pesquisados e conhecer a memória visual que se 

encontra sobre o Rio Grande do Sul neste acervo fotográfico. 

A partir da pesquisa realizada sobre os usos das fotografias deste 

museu, pode-se evidenciar a potencialidade deste acervo e demonstrar a 
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mudança de status da fotografia, de mero complemento ilustrativo para fonte 

de pesquisa.  

Os museus são por excelência “lugares de memória” (NORA, 1993), e 

através da composição de seus acervos, percebe-se a compulsão memorial 

instalada em nossa sociedade, a partir da obsolescência que atinge cada vez 

mais a contemporaneidade. Conforme Nora (1993, p. 8) assinalou, a partir das 

sociedades modernas houve uma fragmentação da vida coletiva, criando-se a 

necessidade de lugares para a preservação de memórias coletivas, o que 

antes os próprios grupos sociais realizavam. 

Dentro deste processo de mudança, a sociedade acaba buscando 

mecanismos para ancorar suas identidades e o museu acaba tornando-se uma 

espécie de porto-seguro onde o indivíduo procura abrigar-se. Mas, o museu 

não é um local tão seguro assim, pois, apresenta uma tensão entre o lembrar e 

o esquecer. O que ocorre é que tanto a memória quanto o esquecimento 

encontram-se presentes neste espaço caminhando juntos. 

O medo de “perder” a(s) identidade(s) é o que acaba criando 

mecanismos de memórias institucionalizadas. Partindo do pressuposto de que 

as coleções são formadas com o intuito de consagrar determinadas visões de 

mundo, esta discussão é importante para compreender os museus como 

construtores de memórias. 

Segundo Jeffrey Barash (2012, p. 64), a função pública da memória 

coletiva apresenta-se sob a forma de comemorações ou de museus. Dentro 

desta concepção, o museu apresenta suas ações museológicas como coletar, 

registrar, catalogar, classificar, registrar e salvaguardar objetos que 

representam testemunhos históricos que contextualizam uma época, fatos, 

vidas e cotidianos, refletindo, dessa forma, uma parte da sociedade, como uma 

parcela da memória de cada período. 

A manifestação do lembrar e esquecer apresenta-se através dos 

discursos ideológicos manifestados pelos interesses do grupo que os produziu. 

E assim, a memória coletiva pode estar presente apenas no plano discursivo e 

não de forma concreta podendo causar a ilusão de uma memória 

compartilhada, conforme afirma Candau (2012). Por isto devem-se entender as 
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construções dos discursos presentes no museu como uma narrativa que se 

pretende expor e estender para toda a sociedade como uma representação de 

determinados grupos. 

Esta narrativa que se estende por toda a sociedade veiculada em 

publicações e exposições, entre outros, foi visualizada nesta pesquisa através 

dos usos do acervo fotográfico do MCHJC como um instrumento que reforça a 

cristalização de memórias através da rememoração/comemoração de eventos, 

assim configurando o museu como um construtor de memórias e a fotografia 

como um importante recurso nesta construção. 
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APÊNDICES  

 

APÊNDICE A – Roteiro de entrevistas 

 

Roteiro de entrevista sobre a Curadoria do Projeto Memória Visual de 
Porto Alegre 1880-1960 do Museu de Comunicação Hipólito José da Costa 
as entrevistas foram Denise Stumvoll e Naida Menezes 
 

Programa de pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural - 
Universidade Federal de Pelotas – UFPel 

 
Mestranda: Ana Ramos Rodrigues 

e-mail: anarrodriguess@gmail.com 

Orientadora: Juliane Conceição Primon Serres 

Proposta do projeto: O objetivo da pesquisa é entender quais os critérios 
utilizados para que algumas coleções fossem contempladas no projeto 
Memória Visual de Porto Alegre 1880-1960, na política de preservação da 
instituição? Qual a importância desse acervo (conservado) para a história do 
Brasil e memória social da região de abrangência do museu? 
 
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 

 Quais critérios foram utilizados para a escolha das imagens? 
 

 Porque estas 2.000 imagens e não outras foram selecionadas? 
 

 Quem foram as pessoas que ajudaram nos critérios da seleção destas 
coleções?  

 
 O formato e o processo de produção influenciaram no critério de seleção 

das imagens? 
 
 Existe algum tipo de restrição ao acesso a informação no acervo 

fotográfico? 
 
      Qual a importância desse acervo (conservado) para a história do Brasil 

e memória social da região de abrangência do museu? 
 

 
PESQUISA 
 

 Estas imagens que não estão digitalizadas, são procuradas para 
pesquisas pelos pesquisadores do museu? 

mailto:anarrodriguess@gmail.com


160 

 

 
 Estas imagens selecionadas são muito procuradas para pesquisas 

acadêmicas? 
 
 Quais foram os trabalhos acadêmicos ou outros trabalhos, que foram 

realizados através destas imagens do projeto? 
 
 
CONSERVAÇÃO 
 

 Este projeto foi a primeira iniciativa de conservação preventiva do setor 
fotográfico ou do museu? 

 
 Qual o efeito que estão sofrendo as fotos que não foram digitalizadas? 
 
 Existe cópia de segurança dessas 2.000 imagens digitalizadas? 

 
CATALOGAÇÃO 
 

 Esta imagens estão armazenadas em um banco de dados? O suporte 
original encontra-se acondicionada e armazenada de qual forma? 

 
 Como estão classificadas estas imagens e quais são os termos 

utilizados para realizar a busca do tema pesquisado? 
 
 Quais são os campos que constam na ficha catalográfica das coleções 

selecionadas para o projeto? 
 
 Qual é o formulário de catalogação utilizada (arquivística/museológica)? 

Porque o Arquivístico? Manual para Catalogação de Documentos 
Fotográfico BN RJ Cássia Maria Mello da Silva. 

 
DIFUSÂO 

 Como foi a difusão deste acervo do projeto. Realizou-se uma exposição 
com ações educativas? 
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APÊNDICE B – Termo de autorização da entrevista 
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APÊNDICE C – Termo de autorização da entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 

 

ANEXOS 

 

 

Anexo A - Formulário de Coleta de dados (FRENTE) 
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Anexo B - Formulário de Coleta de dados (VERSO) 

 

 


