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Resumo 

 

VAZ, Luiz Carlos dos Santos. Releitura da memória da Faculdade de Agronomia 
Eliseu Maciel através de seu arquivo fotográfico. 2009. 102f. Dissertação 
(Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural. 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas/RS. 

 

Este trabalho tem por objetivo mostrar o papel da coleção de fotografias da 

Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel na narração de sua história e na formação 

de sua memória institucional. Ele faz um estudo, em fontes específicas, dos fatos 

que culminaram com a criação da faculdade de agronomia como o primeiro curso 

superior na cidade de Pelotas e acompanha essa trajetória até a data de sua 

incorporação à Universidade Federal de Pelotas. A análise do material fotográfico, 

separado em categorias, fundamenta as conclusões e busca a justificativa para a 

construção da memória coletiva que se tem sobre a fundação da faculdade. Ele 

apresenta também uma cronologia histórica que insere e relaciona a história da 

faculdade e a história da fotografia no mesmo período estudado, com fatos 

importantes ocorridos no Brasil e no mundo e que chegaram até nós, principalmente, 

através de imagens. Ele procura demonstrar a importância do estudo dos arquivos 

fotográficos, da preservação e conservação deles como pertencentes ao patrimônio 

histórico. Por fim é apresentado um estudo sobre os efeitos danosos causados nas 

fotografias pelas variações de temperatura e umidade relativa do ar na cidade de 

Pelotas.  

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Acervo Fotográfico; Memória; Faculdade de Agronomia Eliseu 
Maciel.  



Abstract 

 

VAZ, Luiz Carlos dos Santos. A new insight about the memory of the Faculdade 
de Agronomia Eliseu Maciel through its photographic file. 2009. 102f. 
Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Memória Social e 
Patrimônio Cultural. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas/RS. 

 

This work has as objective to show the role of photographies collection of the 

Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, in the narration of its history and in the 

formation of its institucional memory. It does a study, in specific sources, of the facts 

that culminated with the creation of Agronomy Course as the first higher education 

course in Pelotas city. The work follows the long way made by the course until its 

incorporation by the Universidade Federal de Pelotas. The analysis of the 

photographic material, separated in categories, bases the conclusions and searches 

the justification for a construction of the group memory that the people have about 

the course foundation. It also shows an historical chronology that inserts and relaces 

the faculty history and the photography history at the same  period of study, with 

important facts, that passed in Brasil and in the world, and that came to us, mainly 

through images. It intends to show the importance of the photographic files study, of 

the preservating them as parts of historical patrimony. Finally, it is showed a study 

about the harmful effects in photographies caused by the temperature changes and 

the relative humidity of air in Pelotas city. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Photographic Collection; Memory; Faculdade de Agronomia Eliseu 
Maciel.
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Introdução 

 

Este trabalho tem por objetivo mostrar o papel da coleção de fotografias 

pertencente à Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, da Universidade Federal de 

Pelotas, como um dos elementos formadores da memória dessa Faculdade. O 

trabalho consistiu primeiro em localizar essas fotografias. Depois sobreveio a tarefa 

de reunir esse acervo, quantificar, separar em grupos e digitalizar. Como eu já havia 

trabalhado com esse material em 1983, o ano em que se comemorou o centenário 

da Faculdade, reproduzindo, inclusive, várias dessas fotografias para ilustrar o livro 

Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel,1883-1983, de autoria do professor Mário 

Osório Magalhães, já conhecia o acervo, seu conteúdo aproximado e sabia a sua 

localização. A maioria das fotografias estava depositada no gabinete da direção, em 

caixas, algumas dentro de um armário de madeira outras em um armário de aço e 

um álbum estava em uma gaveta da mesa ocupada pela direção da faculdade. 

Como praticamente não foram manipuladas desde então, sua conservação se deu 

de forma natural em um ambiente seco e livre de grandes mudanças de 

temperatura, segundo pode se constatar em artigo que escrevi em 2008, ainda não 

publicado, sobre os parâmetros de conservação de fotografias na cidade de Pelotas, 

(apêndice B). O trabalho inicial de digitalização foi feito pela acadêmica de 

museologia, Renata Padilha, integrante do Grupo interdisciplinar de pesquisas em 

memória, identidade social e cultura material, que trabalhou com as fotografias 

seguindo as recomendações técnicas exigidas, e organizou o material através de 

fichas. (apêndice A). 

A fotografia, como documento histórico, é um fato devidamente reconhecido 

nos meios científicos e acadêmicos.  O estudo de fotografias, coleções e arquivos se 

faz hoje com recorrência. Estudos sobre conservação e preservação dos materiais 

fotográficos são objetos de pesquisa, principalmente, com a ajuda da física, da 

química e da microbiologia, associadas ao estudo da ação de fungos e ácaros sobre 

os materiais fotográficos e também das condições de temperatura e umidade do ar 

nos ambientes de guarda desses acervos. Muitos arquivos e coleções já se 

perderam por não ter havido, no tempo preciso, uma intervenção de profissionais 

com o conhecimento dessas ciências. O fotógrafo, professor e historiador da 

fotografia, Boris Kossoy (1999) afirma que a luta para preservação do patrimônio 
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fotográfico é uma questão cultural que afeta a todos que têm um mínimo de 

preocupação com a segurança das informações históricas e contemporâneas que se 

encontram gravadas nos documentos. 

No Brasil, a Fundação Nacional para a Arte (Funarte) é a instituição que 

mais tem estudado e aplicado métodos e sistemas de conservação e preservação 

através de cursos e pesquisas na área da fotografia e de arquivos fotográficos. 

Muitas coleções particulares e de instituições públicas e privadas têm sido objeto de 

estudo e ação dos técnicos da Funarte. Além da aplicação das técnicas de 

preservação e conservação, esses arquivos têm sido reproduzidos em processos 

fotográficos ou digitais e colocados, quando permitido, à disposição para os públicos 

apreciadores, estudantes e pesquisadores de diversas áreas. Em 2007, ainda 

durante o primeiro semestre do curso de mestrado, participei em Porto Alegre de um 

curso sobre conservação fotográfica, ministrado pela Drª Sandra Baruki, uma das 

profissionais mais atuantes na área de conservação e restauração de fotografias e 

arquivos fotográficos. Na oportunidade houve também o lançamento de mais um 

número dos Cadernos técnicos de conservação fotográfica editados pela Funarte. 

As coleções existentes no âmbito específico da nossa cidade e região 

também têm sido alvo de estudantes e pesquisadores. Vários trabalhos acadêmicos 

e pesquisas vêm sendo produzidos, ao longo dos últimos anos, com o objetivo de 

trazer à vista essas coleções, transformando-as em arquivos com a possibilidade de 

acesso público. No capítulo intitulado Preservar as coleções fotográficas familiares é 

preservar o patrimônio das cidades? do livro Educação patrimonial – perspectivas 

multidisciplinares, abordei o tema das coleções pessoais e familiares. Com o 

objetivo de guardar as memórias pessoais ou familiares, essas coleções, muitas 

delas singelas, no entanto, extrapolam o âmbito original e acabam revelando as 

memórias dos lugares, das épocas, e de tudo mais que se possa ver e ler nas 

entreimagens dessas fotografias. 

Este trabalho é sobre fotografia e memória, sobre a fotografia como suporte 

de memória. Seu objetivo é apresentar a coleção de fotografias da Faculdade de 

Agronomia Eliseu Maciel – FAEM, da Universidade Federal de Pelotas – UFPel, até 

1969, ano em que a faculdade passou a integrar a UFPel, através da sistematização 

em categorias. Esse conjunto de fotografias até hoje não foi motivo de nenhum 

estudo científico ou acadêmico.  
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Quando trabalhei com esse acervo pela primeira vez, em 1983, por ocasião 

das comemorações do Centenário da FAEM, já percebi, mesmo sem ter os 

conhecimentos de hoje, que era importante a preservação dessa coleção e o 

consequente estudo dela, pois ali estava contada a história da faculdade. As 

fotografias guardavam a memória visual da Instituição. A UFPel não dispunha de 

técnico que pudesse dar início a um trabalho desse gênero e a coleção permaneceu 

guardada por mais de duas décadas até que, em conversa com a diretora da 

faculdade, a professora Tânia Morselli, abriu-se a possibilidade de trabalhar com 

essas fotografias, de modo científico, através de uma dissertação para o curso de 

Mestrado em Memória Social e Patrimônio Cultural, dentro da linha de pesquisa 

Gestão de Acervos. 

No primeiro capítulo apresento uma breve história da fotografia, os conceitos 

de memória estudados durante o curso e desenvolvo a idéia de como a fotografia 

participa na formação da memória. Saliento a importância da preservação, 

conservação e estudo dos arquivos fotográficos. Mostro a fotografia como integrante 

do patrimônio cultural.  

No segundo capítulo narro uma série de fatos que fizeram a história da 

fundação da faculdade. Essa história inicia em 1881, ano da morte do coronel Eliseu 

Maciel, quando a família resolve construir um prédio e doá-lo ao município, para que 

nele funcione uma escola que ganharia o nome de Eliseu Maciel. Essa narrativa se 

encerra no ano de 1969 quando é fundada a Universidade Federal de Pelotas e a 

faculdade passa a integrá-la como uma de suas unidades fundadoras. Nesse 

capítulo é apresentado o acervo de fotografias da faculdade. 

O terceiro capítulo contém a análise desse acervo através de seu ingresso 

no banco de dados do MALG. A metodologia consistiu em classificar o acervo 

dividindo-o em categorias e buscar a descrição dos assuntos registrados. Junto das 

fotografias estão cópias das fichas que estão sendo preenchidas conforme são 

identificadas. Nem todas as fotografias foram fichadas e possuem uma descrição 

completa. Essa descrição irá ocorrer na medida em que pessoas que conheçam ou 

tenham participado da história da Faculdade possam interagir com esse material 

identificando e narrando seus conteúdos. Finalmente, apresento as conclusões. Nos 

apêndices estão a ficha utilizada inicialmente para catalogar as fotografias e um 

artigo escrito para a disciplina Acervos documentais e preservação do patrimônio 
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histórico, que trata dos efeitos das variações de temperatura e umidade relativa do 

ar em Pelotas e sua ação sobre as fotografias.  
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1 Fotografia e memória 

1.1 A fotografia 

 

Quando as artes da gravura, desenho e pintura já estavam estabelecidas 

com padrões técnicos e estéticos definidos para cada escola, tendência e época, 

surgiram as primeiras experiências com o que seria chamado posteriormente de 

fotografia (ABREU, 2003; FUNARI, 2006). A fotografia surgiu no século XIX 

resultado da experiência de múltiplos inventores. Em 1827, Joseph Nicéphore 

Niépce conseguiu pela primeira vez fixar uma imagem em suporte físico (Figura 1); 

em 1839, Louis Jacques Mandé Daguerre aprimorou a técnica de fixação, criando o 

que se chamou de método daguerreótipo (Figura 2).  A fotografia se caracteriza pela 

captura das imagens formadas pela luz, sobre um material fotossensível, através de 

um aparelho provido de lentes. Mas, chama-se fotografia o resultado final de um 

processo no qual procedimentos de revelação de imagens latentes geram imagens 

visíveis e permanentes. Portanto, a fotografia, é o resultado de procedimentos que 

ocorrem a partir de princípios físicos e químicos, sobre materiais fotossensíveis. 

 

 

Figura 1. Vista da janela em Gras. Nicéphore Niépce. França, 1827. 1 fot. p&b. 
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Figura 2. Natureza morta. J. L. M. Daguerre. França 1837. 1 fot. p&b. 

 

No final do século XIX a técnica fotográfica ganha definitivamente a função 

pictórica exercida antes, principalmente, pela pintura e pelo desenho. Várias 

paisagens no mundo passaram a ser retratadas pela fotografia e começaram a 

circular pelo mundo aos olhos de milhares de pessoas que nunca haviam saído de 

suas cidades natais. Pelotas tem algumas imagens urbanas do século XIX em 

aquarelas feitas por Pineau (figura 03) (MAGALHÃES, 2007) e algumas fotografias, 

conhecidas da cidade podem ter sido feitas ainda no século XIX (MICHELON 2001). 

Apesar da atividade fotográfica iniciar-se em Pelotas ainda no século XIX, segundo 

Soares (2007) somente no início do século XX a fotografia deixa os estúdios e passa 

a ser usada no registro de atividades sociais e de paisagens urbanas.  

 

 
Figura 3. Aquarela de autoria de Pineau, mostrando a fachada do prédio do futuro Lyceu. Ao lado 
direito, detalhe da Prefeitura e, em primeiro plano, parte do Mercado Central.  
Fonte: Magalhães, 1983. 
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A popularização da arte fotográfica vai acontecendo na medida em que há 

também o desenvolvimento tecnológico na fabricação de lentes, obturadores 

mecânicos e métodos mais seguros de fixação das imagens. Surgem máquinas de 

menor tamanho e são fabricadas, em escala comercial, as placas secas produzidas 

por George Eastman. Em 1883, Eadweard Muybridge inicia os estudos com um 

sistema com 16 câmeras que, colocadas em linha, disparam o obturador de forma 

sincronizada. Isso permitiu a ele publicar, algum tempo depois, várias sequências de 

fotografias que demonstravam temas em movimento. A célebre sequência 

fotográfica de um cavalo a galope pode ter sido o primeiro exemplo de uso da 

fotografia para provar uma tese (PAULA, 1999) (Figura 3). O movimento do cavalo 

era representado de diversas formas em desenhos e pinturas e discutia-se muito 

sobre a posição das patas do animal durante uma corrida. Ele provou, através 

dessas fotografias que, num determinado momento, todas as patas do cavalo ficam 

fora do chão. A esse invento, Muybridge deu o nome de aparelho cronofotográfico. 

 

 
Figura 4. Estudo de um cavalo a galope. E. Muybridge mostra numa sequência de 16 fotografias, 
tomadas por 16 câmeras, os movimentos do galope de um cavalo, que até então eram retratados de 
formas diversas em pinturas e desenhos, 1887. Fonte: PAULA, 1999. 

 

1.2 Memória     

 

O professor, filósofo e estudioso da memória, Joel Candau (2001) apresenta 

em seus estudos três tipos de memória: a proto-memória, a memória propriamente 

dita e a metamemória. Esta é a que mais interessa, pois existe independente das 

outras duas, pois é ela que define as representações que fazemos de nossa própria 
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memória e faz o reconhecimento desses fatos. Na visão de Candau a sociedade 

produz influência sobre as memórias individuais, mas cada indivíduo tem sua 

construção própria da memória. E, dentro da memória coletiva, cada pessoa 

contribui com sua visão particular demarcando sua posição nessa construção da 

história. Nessa interpretação de Candau é possível se pensar numa maior 

possibilidade de esquecimento e modificação na memória coletiva. A memória 

individual seria mais fiel e menos suscetível a mudanças. Bergson diz que a 

memória é inconsciente e pura e que o passado não só conserva-se, mas atua 

sempre no tempo presente1.  

Meneses (2004) fala de memória como matéria prima num processo de 

mímese, a recriação por meio de palavras. A memória como seleção das vivências 

do indivíduo que registra as coisas que acha mais importantes. Na história antiga 

temos a deusa grega da memória, Mnemosine. A forma como os fatos importantes 

eram perpetuados era através da repetição. Fatos marcantes eram sempre repetidos 

para que não fossem esquecidos. Sempre como histórias triunfais. Um fato diferente 

sobre memória e relato, dentro da mitologia, é a história de Simonides que leu, 

durante um jantar, os poemas sob encomenda do rei Céos e dos irmãos gêmeos, 

Castor e Polux. Depois de se desentender com o rei sobre o pagamento, Simonides 

está na rua com os gêmeos Castor e Polux e o prédio desaba, todos morrem e, 

Simonides, que havia estado lá dentro, pode identificar os mortos pois tem na 

memória o lugar onde todos estavam sentados, lembra de suas roupas etc. Este, 

talvez, seja o primeiro relato conhecido sobre a utilização da memória para um fim 

prático. O homem é sua memória. Sem memória ele não tem passado e não tem 

história. Candau (2001) fala que não há história sem memória. Para ele a memória é 

a forma de ligar fatos e contar e escrever a história.  

Halbwachs (1990) cita que Anatole France no prefácio do livro Joana D’Arc 

se refere que para sentir o espírito de um tempo que não é mais, para se fazer 

contemporâneo dos homens de antigamente, a dificuldade não é tanto do que é 

preciso saber, mas do que não se deve mais saber. Se quisermos viver em outro 

tempo, precisamos esquecer as novidades da ciência e da tecnologia. Não podemos 

nos imaginar no passado com os pés no presente. Halbwachs nos diz que para reler 

                                            

1Apud CANDAU, 2002. 
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um livro da infância também é assim2. Não podemos ler como adultos. As 

referências serão outras. Quantas coisas, diz ele, precisaremos esquecer. Quantas 

coisas não serão mais buscadas na leitura. As intenções do autor não serão 

contempladas. Somente a possibilidade de entretenimento, de diversão. Na releitura, 

caso que o autor cita, não existirão mais as mesmas emoções por que não seremos 

mais os mesmos e nosso cérebro não consegue nos fazer reeditar as percepções 

infantis. Bergson diz nesse caso: se certas lembranças não afloram mais, não é por 

serem muito antigas e terem caído no ‘esquecimento’, mas sim porque não 

conseguimos mais criar o quadro de noções da mesma época3. As coisas 

importantes são outras, o meio ambiente é outro, a idade é outra. Bergson também 

faz distinção entre fatos que ocorrem uma só vez e outros que ocorrem repetidas 

vezes na marcação das memórias4. Um acidente de carro, por exemplo, pode 

marcar a lembrança de maneira muito forte por ser totalmente inusitado, mas uma 

cena de um trem que passa sempre a mesma hora, em um determinado lugar, 

marcará pela repetição. Nós não saberemos de qual dia estamos lembrando, só 

lembramos da forma, do som, do horário em que o trem passava. E, mesmo assim 

várias pessoas terão formas bem distintas de lembrar os dois casos. Nesse quadro 

podemos dizer que os velhos valorizam mais o passado. Eles não vêem o mundo 

atual com alegria. Talvez por perceberem que o fim da vida cada vez mais se 

aproxima. Desta forma apegam-se ao passado e às suas recordações. Não se trata, 

pois, de terem os velhos, maior ou menor capacidade de lembrar o passado.  A 

reconstituição pode, inclusive, ser prejudicada pelo fato de ser eivada de 

comparações tipo ‘no meu tempo não era assim, era melhor’ etc. Esse quadro de 

reconstituição se dá sob influência da sociedade, pressão dos preconceitos e 

preferências dessa sociedade. O que é melhor recordar? O que queremos (nós, 

sociedade) saber dos velhos? Bergson também faz alusão ao fato de ser importante 

recordar fatos ruins ou bons no sentido de serem usados como exemplo, como para 

‘não errar de novo’, lembranças como experiência5.  

A relação entre memória hábito e memória pura é muito conflitiva na medida 

em que a pessoa se prepara para uma vida de trabalho, de repetições úteis para a 

                                            

2Apud CANDAU, 2002. 
3Idem. 
4Idem. 
5Apud CANDAU, 2002. 
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vida social. Resta pouca margem para a memória ligada às invenções, ao devaneio, 

para onde fluem as lembranças livres, da formação de imagens, e das figurações 

entre vigílias e sonhos de que fala Bergson6. A memória hábito é adquirida pelo 

esforço da atenção, pelo aprendizado, pela repetição de gestos e palavras. É um 

processo eminentemente social, de convivência, a serviço da vida cotidiana. E aí 

que dizemos ‘saber de cor’. No outro extremo está a memória pura que não está 

ligada às repetições. Não tem caráter mecânico, ela surge num momento especial, 

não ligado ao cotidiano, mas evocativo. É uma memória isenta do social, segundo 

Bergson, mas para Halbwachs (1990), nitidamente comandada pelos parâmetros 

sociais que pressionam o indivíduo. Por isso ele fala dos ‘quadros’ (como molduras) 

sociais da memória. Ele coloca a construção da memória individual como submetida 

ao comportamento do grupo onde o sujeito se insere. 

A memória educada é a memória ‘menor’ se assim podemos dizer. É aquela 

memória que se refere às repetições. Os atos de como fazer e desfazer as coisas. 

Sem auxilio da memória não fazemos nada. Mas, como se trata de uma memória 

sem criação, sem emoção, é tratada como ‘memória menor’ de repetição. Quando 

uma pessoa vai perdendo sua memória, só é possível perceber quando ela tentar 

narrar um fato conhecido que já narrou muitas vezes, ou quando ela esquece nomes 

ou pessoas. Enquanto ela exercer a memória educada, a da repetição, não 

notamos, pois, ela demonstrará estar usando ‘bem’ sua memória. Saberá fazer 

todas as coisas as quais sua memória foi educada a fazer. Estamos, novamente em 

volta com as musas, repetindo para não esquecer. Mas cada vez mais dificuldades 

aparecerão para associar o loci com o imago. 

A memória coletiva é a mais fascinante. É a mais misteriosa, a que tem a 

construção mais complexa, muitas vezes de formação absolutamente 

incompreensível. É difícil de ser quantificada ou determinada no sentido temporal ou 

territorial. A memória coletiva pertence a um grupo humano ou mesmo a um lugar ou 

está ligada a um acontecimento específico. Não se sabe como surge, mas se 

percebe quando ela se estabelece. É interessante observar como a memória 

coletiva, aos poucos, se impõe às memórias individuais. Algumas lembranças 

pessoais acabam sendo subjugadas pela memória do grupo. Se o grupo valoriza 

mais este ou aquele fato, isso passa a ser mais importante que uma simples 

                                            

6Idem. 
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lembrança individual. É mais seguro e confortável lembrar como todos lembram. Ter 

a memória coletiva. A visão holista insere o indivíduo no plano geral das memórias 

coletivas, é uma porta para a reinterpretação da memória individual. Talvez seja 

mais difícil mudar a memória coletiva do que a memória individual no sentido de que 

a memória coletiva é de muitos e a memória individual é só nossa. Nós podemos 

perdê-la, modificá-la – por algum motivo, inclusive por patologias, mas não se muda 

a memória coletiva, ela é uma construção de muitos. Ela parece estar imune, não 

tanto à modificações, mas ao esquecimento, ao apagamento dessas recordações, 

imagens e narrativas que podem compô-la. 

Halbwachs (1990) diz que memória é reconstrução, não é sonho, invenção, 

como diz Bergson. O que foi, foi. Não há como, mudar, incluir, modificar. A mente 

humana apenas junta as recordações e constrói a memória de um fato, de um 

ocorrido. Não há espaços para sonhos e devaneios. Halbwachs (1990) fala de três 

tipos de memória. Individual, social e coletiva. A coletiva é influenciada pelo grupo, 

uma vez que é um fenômeno social. Para ele a individual surge a partir de uma 

interpretação da coletiva, que faz a modelagem geral da memória para o grupo. A 

coletiva é de grupos, mas a social diz respeito a toda uma sociedade, é muito mais 

abrangente. Para ele é bem discutível a questão da memória puramente individual. 

Ele crê que o grupo influencia muito, principalmente quando se quer lembrar de 

coisas muito distantes. Nesses casos, a memória geral, do grupo, a mais aceita 

como verdadeira memória, sempre influenciará a viagem individual ao passado de 

uma pessoa em busca de suas memórias. Será sempre mais comum lembrar como 

os outros também lembram. 

 

1.3 A fotografia como formadora de memória  

  

Conforme Michelon (2000) o valor documental de um objeto traduz-se na 

sua possibilidade de fornecer elementos para um discurso pelo qual o sujeito de hoje 

opera sobre o passado, retomando-o simbolicamente. Daí poder dizer que a 

fotografia está presente na memória de cada um de nós. É frequente que se tenha, 

pelo menos, um retrato de família, ou nosso mesmo, que pertence à memória 

individual ou à memória coletiva de um grupo.  

No estudo da memória individual e coletiva feita em Candau (2002), 

aprendemos que a memória individual tende a ser a mais fiel, mais permanente. A 
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memória coletiva, com sua formação quase inexplicável, tem sempre a tendência de 

se impor sobre as memórias individuais devido à força que o grupo pode exercer 

sobre a pessoa. Quando estudamos fotografias pertencentes a grupos e a pessoas 

esse limite é claro, pois as fotografias não podem mudar. O que está fotografado, 

fotografado está. As fotografias do grupo não se sobreporão às coleções individuais 

como suportes da memória. Se pertencerem às mesmas relações estudadas, 

deverão contar, nas ‘entrelinhas’ de suas imagens, as mesmas histórias.  

Vejamos também as questões das recriações dos mitos, a partir dos textos 

de Candau, feitos por Rosário e Meneses (1995). Na ‘limpeza’ de nossos arquivos 

fotográficos correntes - bolsas e caixas de sapatos - teremos sempre a necessidade 

de exorcizar nossa história, mitificar nossa vida e escolher para guardar somente as 

fotografias que nos interessam. Na tomada de novas fotos, repetir aquelas que 

contam e recontam o mesmo mito, seja através de uma pose sempre igual, de um 

enquadramento, da formação sempre repetida de um determinado grupo. Podemos 

criar uma memória diversa através de um arquivo fotográfico? Sim. Aí temos o que 

podemos chamar de caminho inverso. Precisaremos de documentos outros para 

certificar a coleção fotográfica. Se o colecionador cuidou de montar uma ‘mitologia 

imagética’, esse arquivo servirá para contar sua verdadeira história, desvendar sua 

verdadeira memória? 

Meneses (1995) fala de memória como matéria prima num processo de 

mimese, a recriação por meio de palavras, neste caso, de imagens, que opera como 

seleção das vivências do indivíduo que registra as coisas que ele acha mais 

importantes. Que fotografias guardar? Quais imagens devemos arquivar? No 

vertiginoso volume de imagens digitais que geram, num só dia, centenas de 

imagens, quais mandamos imprimir em papel? 

A imagem fotográfica que o homem guarda é a imagem que ele quer 

guardar de si. Sem memória ele não tem passado, não tem história. Sem uma 

coleção de fotografias, ficará mais difícil lembrar de como ele era mais jovem, de 

quando era mais magro, com mais cabelos. Como não esquecer? Como ajudar a 

memória? (CANDAU, 2001, p. 36). Candau (2001) fala que não há história sem 

memória. Para ele a memória é a forma de ligar fatos e contar e escrever a história. 

Por isso os arquivos públicos e institucionais poderão ser mais importantes que os 

arquivos pessoais se considerarmos suas peculiaridades de reunião de acervos. 

Quando se reúnem num determinado lugar as fotografias de uma comunidade típica, 
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podemos ter uma versão mais democrática, mais real, da memória coletiva dessa 

comunidade. Haverá uma mistura de interesses, fatos e pessoas, num verdadeiro 

grupo de amostragem do patrimônio fotografado. Ainda que as coleções particulares 

que formarem o acervo possam ter um tema específico, elas perderão a força 

direcionadora da coleção dentre o total apresentado pela comunidade. 

 

1.4 As coleções fotográficas e a preservação 

 

As coleções fotográficas chamam cada vez mais a atenção dos estudiosos e 

pesquisadores e começam a receber incentivos e financiamentos para suas 

organizações. Muitas instituições percebem que as imagens guardadas há tempos, 

em simples álbuns, na verdade fazem parte de uma memória que foi preservada. É 

comum que as famílias tenham um arquivo fotográfico importante para si e para a 

comunidade a qual pertencem. Podem estar nas caixas de retratos que as famílias 

guardam até hoje importantes registros da memória das cidades. A reconstituição de 

fatos pode ser auxiliada pelo estudo de fotografias que, aliadas à narração memorial 

das pessoas, ajudam a compreender percursos de episódios passados. Muitos 

rituais, feitura de coisas, cenas de mão de obra caseira ou industrial, ganham 

sentido mais intenso quando são vistos representados em uma fotografia. Uma 

fotografia, mesmo sendo uma imagem estática, pode conter uma intensa quantidade 

de informações. Em concordância com o conceito de Halbwachs (1990) de que 

memória é reconstrução, não é sonho, pode-se trabalhar com a hipótese de se 

reconstruir uma memória através de uma ou mais fotografias. Olhar, perceber além 

do primeiro plano, enxergar nas ‘entreimagens’. Tudo o que aparece na fotografia, 

mesmo sem uma intenção primeira, pode nos contar muito. Uma simples imagem de 

um santo numa parede que apareça numa fotografia de aniversário pode nos ajudar 

a construir uma memória que parece perdida. Uma marca comercial, uma pessoa 

que veste uma roupa mais grossa nos conta muito daquele momento fotografado, 

daquela memória preservada. O mundo das imagens é cada vez maior. 

Multiplicaram-se os aparelhos capazes de captar momentos, fixar para a eternidade 

situações mostradas através de um raio de luz projetada. Na medida em que 

recompomos e salvamos coleções fotográficas feitas num passado não tão distante, 

construímos também nos dias de hoje inúmeras novas coleções. Organizadas ou 

também, super organizadas, milhares e milhões de imagens são catalogadas 
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anualmente em bancos de imagens, digitalizados com acesso franco e fácil. Aquela 

foto que, até bem pouco tempo, tínhamos guardada somente na memória por termos 

visto em um livro, em um jornal, em uma exposição, agora está disponível nos 

diversos arquivos públicos de imagens da internet como o do site Google. 

Praticamente todas as fotografias que já vimos em algum lugar estão lá. Em preto e 

branco ou em cores. Estão lá. Guardadas as restrições legais, podemos admirar, 

copiar, multiplicar, mostrar... Parece que todas as imagens do mundo foram 

arquivadas num só lugar e estão disponíveis na tela do computador, no telefone 

celular, iPhone ou iPod. Isso faz com que muitas instituições procurem valorizar sua 

história através das suas imagens fotográficas. Montam arquivos, reconhecem o 

valor desse novo meio de preservação memorial. Preservam não mais só seus 

documentos escritos mas também seus documentos fotográficos. Mas, se antes a 

única preocupação era preservar algo escrito ou impresso com tinta sobre papel, 

agora temos imagens gravadas por métodos físico químicos sobre suportes de papel 

ou por meios eletrônicos digitais. A passagem do tempo, as variações da umidade 

relativa do ar e a da temperatura cobram seu preço. As técnicas de preservação 

pedem passagem. Sem técnicas apropriadas de conservação não teremos arquivos 

no futuro. E isso também se aplica aos arquivos digitais. Os equipamentos que 

guardam os programas digitais sofrem duplamente. Sofrem com as mesmas 

variações climáticas e com a defasagem tecnológica impostas após cada versão 

nova dos programas e dos equipamentos. Hoje, além dos cursos técnicos de nível 

médio, já temos os cursos de graduação universitária para que os temas da 

conservação e restauração sejam abordados em suas máximas possibilidades. A 

memória individual morre com cada um, mas a memória coletiva sobrevive cada vez 

mais graças à preservação dos arquivos públicos de documentos e fotografias. Daí a 

importância de se estender também aos arquivos particulares, familiares, as 

mesmas preocupações que se tem demonstrado com os arquivos públicos de 

instituições e comunidades. 

 

1.5 Fotografia e Patrimônio Cultural 

  

Ao guardar imagens de instituições, pessoas ou acontecimentos históricos é 

bastante evidente sua importância para a pesquisa histórica não só como objeto em 

si, mas como fonte de dados de referência ou comparações. Uma coleção de 
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fotografias pode ser cotejada com depoimentos, notícias de época, descrições e pôr 

a prova muitas coisas relatadas e conhecidas apenas por outras fontes. Nas 

fotografias, as imagens e os detalhes ali mostrados, são como um atestado de tudo 

o que se disse e se sabia de uma determinada situação. As representações 

pictóricas em outras formas, como a pintura são na verdade criações estéticas a 

partir da interpretação do artista e das visões predominantes dos temas, dentro do 

seu contexto histórico. Os personagens numa pintura de uma cena de batalha serão 

sempre retratados em concordância com os cânones de beleza estética do seu 

período, não necessariamente numa posição de estratégia e segurança militar. Na 

fotografia não. Se a fotografia mostra uma cena, ali estarão retratadas as coisas, as 

pessoas, as situações que se deram diante da câmera. Pode haver certa exceção 

nas fotografias de estúdio, posadas, elaboradas, como numa composição. Isso 

aconteceu muito, no início da atividade fotográfica, quando se imaginava que esta 

seria uma substituta ou concorrente direta das artes da pintura, do desenho ou da 

gravura. Mas, principalmente pelas necessidades de incidência da luz forte do sol, 

logo a fotografia ganhou características próprias, foi às ruas, foi ao encontro das 

cenas comuns do dia a dia. Retratou a partir do século XX as situações cotidianas, 

as coisas simples do povo, principalmente nos lugares ao sol. Não deixou de ser 

realizada nos gabinetes, nos estúdios, mas foi nas ruas que ganhou notoriedade. Foi 

nas grandes coberturas e reportagens dos jornais e revistas da época que ganhou  o 

mundo, mostrou sua importância. Trouxe até as pessoas as terras distantes, as 

paisagens exóticas, os costumes pitorescos. Guardou para hoje a imaterialidade das 

culturas, os fazeres dos povos e as diversidades culturais.  Sem querer ser, foi o 

documento de coisas não documentadas, foi o registro de coisas não registradas, foi 

história de fatos não narrados.  

A cada nova coleção de fotografias que se desvenda temos uma situação 

real que se nos mostra sempre diferente. A cada fotografia recuperada, novos fatos 

a serem estudados. A cada pose familiar, uma confrontação a mais às descrições 

conhecidas. Como fonte preservadora do patrimônio imaterial a fotografia tem um 

papel muito importante. Vista antes como registro social ou de época, ela pode ser 

utilizada junto com os relatos conhecidos da história tradicional e estudada como 

meio de confrontação de fatos anteriormente apresentados.  

No livro Buenos Aires Negra, de Daniel Schávelzon (2003, p. 112)., isso 

aparece de forma clara na foto de “una lavandera Afro haciendo su tarea a orillas del 
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rio, fotografiada hacia 1900  (archivo C.A.U.)” apresentada na figura 5. Além de 

apresentar diversos desenhos e gravuras, que poderiam ser considerados apenas 

visões estéticas de situação imaginativa, essa fotografia é um dos documentos que 

certifica a estudada presença de um grande número de pessoas de origem africana 

em Buenos Aires conforme afirma o autor no tema abordado no livro.  Não é apenas 

mais um relato fiel, documento descritivo oficial. É uma fotografia de época, real! O 

que era apenas uma simples fotografia, tomada ao acaso, sem pretensão maior do 

que a de fixar a imagem que o fotógrafo decidiu ser importante, apenas do ponto de 

vista estético, passou a ser, neste caso, documento comprobatório real do assunto. 

Esta foto, estudada hoje, possibilita – junto, é claro, com os outros documentos, uma 

comprovação de sua tese, de seu trabalho: a presença de uma determinada 

população de origem africana em Buenos Aires nos séculos dezoito e dezenove. 

Existem outras fotografias e gravuras na ilustração do trabalho, mas esta, de 1900, 

me parece muito representativa pelo ano de sua realização e pela imagem clara, 

inequívoca da situação retratada.  

 

 
Figura 5. “Una lavandera Afro haciendo su tarea”. Fonte: Daniel Schávelzon, 2003 p.113. 

 

Assim como esta, existem muitas outras tomadas na maioria das vezes, pelo 

simples prazer estético, ao acaso. Registram fatos, situações, que, embora de forma 

estática, possuem um movimento que nos é possibilitado pela capacidade 

imaginativa. Na comparação com outras situações semelhantes conhecidas por nós, 

somos capazes de dar movimento às imagens estáticas da fotografia. Fechamos os 

olhos e a mulher à beira do rio passa a lavar sua roupa em movimento, como fazia 

nossa avó, nossa mãe ou como vimos num filme...  
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Na discussão de patrimônio imaterial, a fotografia tem um papel muito 

importante. Nos registros estudados podemos ter uma verdadeira descrição da 

feitura de um doce, da celebração de um ritual, dos movimentos de uma dança.  

Coisas, cujas descrições, até não se compreendem bem. Registros escritos que se 

perderam. Muitos podem ser resgatados pela existência de uma coleção ou de uma 

única  fotografia. Nesse caso a fotografia não é vista apenas como registro estético e 

estático, mas como verdadeiro descritor de fatos e coisas. O que é está ali, ao 

menos parcialmente. As velhas fotografias tomadas por familiares, por curiosos, ou 

mesmo por profissionais, trazem em suas ‘entreimagens’ uma série de narrações. 

São histórias paralelas ao tema tido como principal da fotografia. Uma solenidade, 

um casamento, uma simples festa em família. Muitas coisas podem ser contadas por 

meio de uma única fotografia.  

A fotografia acompanhou a mesma trajetória realizada pelo patrimônio 

cultural material. Primeiro foi o reconhecimento das grandes coisas visíveis. As 

esculturas, os monumentos, as grandes obras da arquitetura. Hoje queremos saber 

também o que ocorria dentro dos templos, como eram os rituais. Na fotografia 

também foi assim. Primeiro desejávamos saber como fora feita, qual técnica, qual o 

autor ou até mesmo como chegou preservada até nossos dias. Hoje queremos 

saber mais. Queremos também saber o que está retratado, quem são as pessoas 

que aparecem. O que mais ela mostra além do primeiro plano. No estudo do 

patrimônio imaterial a fotografia é instrumento muito útil. Observada com rigor 

científico pode comprovar fatos descritos apenas oralmente. Comprova a existência 

e o uso de instrumentos em rituais, em danças e na feitura de coisas. É instrumento 

de pesquisa e aferição. E, a cada dia, a fotografia vai tomando conta de nosso 

tempo. Não é mais necessário uma câmera. Pode ser feita por um telefone celular. 

Não é mais preciso revelar um filme e produzir um negativo. Ela passou a ser uma 

possibilidade digital; um conjunto de bits, muitos números zero e um, aos milhares, 

aos milhões, aos bilhões. Não é mais um negativo. É um arquivo. Livre das 

patologias tradicionais como a traça e o mofo, padece, no entanto, das doenças 

‘virais’ modernas que apagam, modificam e, muitas vezes, nos enlouquecem quando 

somem com nossos arquivos, repentinamente, de nossos computadores. Será isso 

algo material? Imaterial? Será esta ‘nova fotografia’ um patrimônio apenas virtual? 

Fatorelli(2004) chama a atenção para o fato de que presenciamos atualmente um 

movimento generalizado em direção à virtualização das diversas instâncias que 
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integram na representação: virtualização do sujeito; do dispositivo; da imagem; do 

observador e da própria realidade.  

 

2 Surgimento da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel 
 

  2.1 Histórico da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel 

É possível dizer que a história da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, da 

Universidade Federal de Pelotas, FAEM/UFPel, começa no dia da morte do coronel 

Eliseu Maciel. Mas o primeiro fato concreto data de 22 de abril de 1883, quando a 

família Antunes Maciel entrega a Pelotas um prédio para o funcionamento do que 

deveria ser uma escola moderna, já equipada com materiais didáticos trazidos dos 

Estados Unidos, como globos e quadros negros. E é também neste ano que na sede 

do Império do Brasil, no Rio de Janeiro, a Corte traz da França o Dr. Claude 

Reborgeon, com o objetivo de produzir no Brasil a vacina antivariólica, cuja 

importação custava altas somas em dinheiro. Somados a este uma série de outros 

fatos, o governo decide criar em Pelotas a Imperial Escola de Medicina 

Veterinária e de Agricultura Práctica e é escolhido como seu primeiro diretor, o Dr. 

Reborgeon, que ainda permanecia no Brasil (MAGALHÃES, 1983). Mas muitas 

coisas aconteceram para que, em 1895, na cidade de Pelotas acontecesse a 

primeira formatura em um curso superior. Torna-se fundamental, portanto, conhecer 

todos os fatos que compõem essa história e que pertencem à memória da 

Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, a FAEM, e à cidade de Pelotas.  

Para reconstruir essa história foram consultadas as obras: Faculdade de 

Agronomia Eliseu Maciel 1883 – 1983, de Mário Osório Magalhães e UFPel, 30 

anos, de Beatriz Ana Loner e Mario Osório Magalhães. São citados nesses livros, 

como fontes, dois trabalhos datilografados; um de autoria do professor Souza 

Soares e outro de um aluno do curso de agronomia, Jack Eliseu Crispin, escrito em 

1972, que ofereceram vários dados memoriais mas sem comprovação documental.  

Esses dois relatos datilografados não foram localizados na faculdade.  

A história da FAEM começa em 16 de junho de 1881 quando morre na 

cidade de Pelotas Eliseu Antunes Maciel, tenente coronel da Guarda Nacional, de 

família tradicional e conhecida em todo estado. Em 23 de junho, nas solenidades 

relativas ao sétimo dia da morte do coronel, a viúva, os filhos e o genro pedem 

permissão à Câmara de Pelotas para construir uma escola municipal em memória de 
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Eliseu Antunes Maciel. A escola seria erguida em terreno doado pela municipalidade 

e levaria o nome do patriarca da família recém falecido. Para situar no tempo esses 

acontecimentos elaborei uma cronologia dos fatos que envolveram a criação da 

FAEM, da história da fotografia no período 1883/1969, dos presidentes da república 

e de fatos que marcaram a história do mundo, principalmente pelas imagens 

fotográficas. As imagens constantes nesta cronologia são de domínio público. 

 

16 de junho de 1881 – Fato desencadeador da história da Faculdade de Agronomia 

Eliseu Maciel: morre em Pelotas Eliseu Antunes Maciel, tenente coronel da Guarda 

Nacional, de família abastada e muito conceituada no meio social e cultural da 

cidade e do estado. 

23 de junho de 1881 – No ‘sétimo dia’, a viúva, os filhos e o genro pedem 

permissão à Câmara de Pelotas para construir uma escola municipal em memória do 

cidadão Eliseu Antunes Maciel. 

25 de junho de 1881 – A Câmara Municipal de Pelotas aceita a proposta. 

16 de julho – Abre-se concorrência que é vencida por Pineau&Villar e é lançada a 

pedra fundamental às 11h da manhã do ‘trigésimo dia’. 

3 de maio de 1882 – Lançam-se as bases da nova escola, em sessão da Câmara, 

que seria um ‘liceu para pobres e ricos’. Este fato serviria de idéia base para a 

municipalização do ensino já que os professores seriam pagos pela Província do Rio 

Grande do Sul e as outras despesas da escola, pelo Município. Havia a previsão de 

construir mais andares para uma futura faculdade de ciências naturais e muito 

material chegou dos Estados Unidos para equipar a escola. 

22 de abril de 1883 – A família Antunes Maciel entrega o prédio à comunidade. 

Ainda em 1883 – Na corte, no Rio de Janeiro, está o Dr Claude Reborgeon, 

mandado buscar na França pelo Imperador, com o objetivo de montar um laboratório 

para fabricar no país vacinas contra a varíola, estas de cara importação. 

16 de junho de 1883 – Em Porto Alegre o presidente da Província não inaugura a 

nova escola em Pelotas na data marcada pois não consegue contratar professores. 
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5 de setembro de 1883 - José Julio de Albuquerque Barros, pelotense que presidia 

a Província, dirige-se à Câmara de Pelotas e comunica que é intenção do Império 

fundar no país uma escola superior de agronomia e veterinária e liga esse fato à 

presença de Reborgeon no Brasil, a esta altura já visitando a província do Rio 

Grande do Sul. Barros sugere uma avaliação por parte de Reborgeon para sediar a 

futura escola imperial no prédio, já pronto e doado pela família Maciel. Reborgeon 

inspeciona as instalações e as aprova para sediar, caso assim desejasse o Império, 

os futuros cursos superiores de agronomia e veterinária. 

8 de dezembro de 1883 - O império cria, por decreto, a Imperial Escola de Medicina 

Veterinária e Agronomia Prática. 

29 de dezembro de 1883 – A câmara cede gratuitamente ao império o edifício, o 

terreno na praça Henrique d’Ávila (praça Cipriano Barcelos) e os equipamentos 

pertencentes  a Escola Eliseu Maciel que ainda não entrara em funcionamento. 

2 de abril de 1884 – Ordem do Ministério da Agricultura para remodelação e 

adaptação do prédio e para compra de material para o futuro Instituto de Vacinas 

que funcionaria junto aos cursos criados. 

26 de dezembro de 1884 – Dr. Reborgeon retorna de um giro pela Europa onde 

comprara equipamentos para montar laboratórios. Traz sementes de árvores, 

plantas e hortaliças. Importa também touros, cavalos e ovelhas de raças européias. 

1o de novembro de 1885 – Alegando contenção de despesas o Ministério da 

Agricultura decide abortar a criação dos cursos. Na verdade é um golpe político do 

ministro paulista da agricultura, Antonio Prado, que quer instalar os cursos em seu 

estado natal. Ele consegue, na verdade, através de outros artifícios, quatro anos 

depois, fundar o Instituto Agronômico de Campinas. 

30 de novembro de 1885 – Antonio Prado consegue levar adiante a idéia de 

liquidar a escola e determina leiloar os equipamentos adquiridos por Reborgeon na 

Europa e também os doados pela comunidade pelotense ao império, e manda afixar 

nesta data, nas portas da escola, o edital de leilão. Reborgeon, decepcionado, volta 

para a Europa e desfaz-se de tudo que já havia adquirido para ele em Pelotas. 
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28 de dezembro de 1885 – O Visconde da Graça (avô de JSLNeto) é encarregado 

pelo Império de fazer a liquidação e ficam sob sua responsabilidade todos os bens 

adquiridos até então. No dia marcado, o leiloeiro José Silveira Villalobos, inicia o 

leilão. Os presentes, claramente revoltados com a decisão do império, fazem lances 

simbólicos e declaram que vão doar os bens adquiridos ao município. Um preposto 

do império é impedido de dar lances e estabelece-se grande confusão. O leiloeiro 

quebra o martelo e, emocionado, declara que é ‘cidadão pelotense e não fará mais 

nada para prejudicar o futuro de sua cidade’. Joaquim Dias, fundador da Biblioteca 

Pública Pelotense, presente no leilão, faz uma coleta de assinaturas na mesma hora 

e arrecada 352 mil réis para comprar um martelo de ouro para Villalobos, como sinal 

de agradecimento da comunidade ao seu gesto. 

1886 – O farmacêutico americano John Pemberton inventa, nos Estados Unidos, 

uma bebida parecida com xarope que é fadada ao fracasso por não ter gosto de 

frutas. Ela passa a ser chamada de Coca Cola. 

 

20 de outubro de 1887 - Uma lei imperial reverte para o município tudo que estava 

ainda em poder do Visconde da Graça, tal foi a pressão exercida sobre o decadente 

Império, prestes a dar lugar, em 1889, à República. O município tinha um prazo de 

dois anos para criar uma escola superior. 

1887 – Fundação, pelo município, do Lyceu de Agronomia, Artes e Ofícios. 
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1887 – Gerge Eastmann inventa o filme de celulóide. 

 

14 de março de 1888 – Iniciam as aulas com 25 alunos. 

13 de maio de 1888 – Um pelotense, o conselheiro Maciel, redige a Lei Áurea que é 

assinada pela princesa Isabel.  
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4 de setembro de 1888 – George Eastmann registra a marca Kodak e lança a 

máquina que usa filme em rolo. Ela fica conhecida como máquina caixão. 

 

1989 – Com o fim do Império, o marechal Deodoro da Fonseca torna-se o primeiro 

presidente da república. 

1889 – Matrícula sobe para 88 alunos. São ministradas aulas de francês, alemão, 

português, matemáticas, geografia comercial, escrituração mercantil, desenho e 

ginástica. 

1890 – Novos administradores são nomeados para o Lyceu que, implantará, 

definitivamente, os cursos superiores de agronomia e veterinária, suprimidos pelo 

decreto de 1885. 

1890 – Matrículas no curso preparatório, equivalente ao primeiro ano. 

1891 – Floriano Peixoto assume a presidência da república. 

1891 – São realizadas as matriculas para o segundo ano. 

1894 – Inicio do mandato do presidente Prudente de Moraes. 

1895 – É realizada na faculdade de agronomia a primeira radiografia de que se tem 

notícia no Brasil, por Alexandre Gastaud e Edmundo Berchon des Essarts. Na 

impossibilidade de serem ajudados no dia pelo conhecido fotógrafo Amoretty, que 
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teve de fazer a ‘tomada de uma família’, outro fotógrafo estabelecido em Pelotas, 

Jorge Wetzel, fornece as chapas para o experimento. 

31 de dezembro de 1895 – Cola grau em Pelotas a primeira turma de engenheiros 

agrônomos, às 20h30min. 

1895 – Invenção do Cinematógrapho, pelos irmãos Lumière. 

 

1897 – É fundada na faculdade a primeira revista científica agrícola: a Revista 

Agrícola do Rio Grande do Sul. 

1898 – O presidente eleito no Brasil é Campos Sales. 

31 de janeiro de 1898 – Publicado o primeiro número da Revista Agrícola do Rio 

Grande do Sul. 

12 de outubro de 1898 – Fundada, por iniciativa dos fundadores da revista, a 

Sociedade Agrícola Pastoril do Rio Grande do Sul. 

21 de abril de 1899 – Realizada pela Sociedade Agrícola a primeira exposição 

pecuária do Estado, em frente ao Lyceu. 

1902 – Assume o presidente Francisco Alves. 
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1902 – O gaúcho Luiz Antonio de Assis Brasil brinca de Guilherme Tell com seu 

amigo Alberto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. 

 

1904 – Estabelecimento das primeiras lavouras industriais de arroz no Rio Grande 

do Sul.  

 

 

1906 – Afonso Penna torna-se o 6º presidente do Brasil. 
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1906 – Fundado o Banco Pelotense que impulsiona a economia local e regional e 

passa  a ser o maior banco do Rio Grande do Sul e um dos maiores do Brasil. 

 

1908 – Instalação da charqueada Brutus Almeida no local onde hoje está o Campus 

Porto da UFPel. Em 1916 abrigou o frigorífico Rio Grande que depois foi vendido, 

em 1924, ao Frigorífico Anglo. 

 

1909 – Assume o presidente Nilo Peçanha. 

1909 – Adquiridas terras às margens do canal São Gonçalo. O Lyceu passa a 

chamar-se Escola de Agronomia e Veterinária. 

1910 – Marechal Hermes da Fonseca é o presidente da república. 
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1910 – Prisão no Rio de Janeiro do marinheiro gaúcho João Cândido, o Almirante 

Negro, após o término da Revolta da Chibata. 

 

1912 – Matrícula de 44 alunos, muitos vindos do Mato Grosso com bolsas do 

governo. 

1914 – Wenceslau Brás assume a presidência. 

1914 – Durante a primeira guerra mundial a fotografia tem suas primeiras 

experiências de guerra e registra cenas de soldados nas trincheiras e nos campos 

de batalha. 

 

1915 – Cola grau a primeira mulher agrônoma do Brasil, a paranaense Maria Eulália 

da Costa. 
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1916 – Morre em Pelotas João Simões Lopes Neto, nosso maior escritor 

regionalista. 

 

1917 – Lênin é aclamado na Rússia após a revolução comunista. 

 

1918 – Início do mandato de Delfim Moreira como presidente. 

1918 – Fundação do Grêmio dos Acadêmicos de Agronomia e Veterinária de 

Pelotas. Registro da Escola no Ministério da Agricultura. A Escola passa a conferir o 

título de Engenheiro Agrônomo. 

1919 – Epitácio Pessoa governa o Brasil. 
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1921 – Charles Chaplin lança o filme  The Kid, O garoto 

 

1922 – O presidente é Arthur Bernardes. 

1923 – Harold Edgerton inventa o flash de magnésio para tomada de fotografias em 

locais de pouca iluminação; o general Zeca Netto toma a cidade de Pelotas no dia 

29 de outubro e o fato é registrado por inúmeras fotografias. 

 

1926 – Mandato do presidente Washington Luís. 
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1926 – É fotografado em Juazeiro do Norte pelo turco Benjamin Abrahão, pela 

primeira e única vez com vida, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. 

 

1927 – Luiz Carlos Prestes atravessa o país em marcha militar revolucionária que 

ficou conhecida como a Coluna Prestes. 

 

1927 – Fundada em Porto Alegre a Viação Aérea Riograndense, a VARIG, com vôos 

entre Pelotas e Porto Alegre. 

 

1930 – Após um período de junta governativa, assume a presidência um gaúcho de 

São Borja, Getúlio Dorneles Vargas. 
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1933 – Comemoração do cinquentenário da FAEM. Realização em Pelotas de 

congresso agronômico estadual com inúmeros comunicados, monografias, trabalhos 

e teses. 

1934 – Reforma do ensino separa agronomia e veterinária. Escola passa a se 

chamar Escola de Agronomia Eliseu Maciel. 

1934 – Sobrevoa a zona central de Pelotas o dirigível Graff Zepelinn. 

 

1934 – Mao Zedong lidera pelo interior da China a Grande Marcha. 

 

1937 – Reforma Francisco Campos fecha várias faculdades no país e coloca a 

EAEM sob fiscalização provisória e a escola é obrigada a se adequar aos ditames 

da Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário do ministério da Agricultura. 
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1938 – Ferdnand Porsche apresenta a Adolf Hitler o protótipo do carro popular que 

se tornaria famoso no mundo inteiro.  

 

11 de outubro de 1941 – Dr. João Rouget Perez, diretor da época, comunica a 

aquisição da Fazenda Palma, pertencente até então ao casal Lasso Conde, para 

complementar exigências do Ministério da Agricultura ampliando sensivelmente a 

área de experimentos da faculdade. 

1942 – Alcebíades Brisolara, o Tibirica, inicia sua carreira no Grêmio Esportivo Brasil 

onde conquistaria nove campeonatos jogando até os 40 anos de idade. 

 

1943 – Criação de quatro institutos agronômicos regionais no Brasil. Destes, o 

Instituto Agronômico do Sul, localiza-se em Pelotas e é nomeado para sua direção 

João Rouget Perez. A criação do Instituto traz a idéia de criar em torno dele uma 

universidade rural. 
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6 de junho de 1944 – O Dia D, 175 mil soldados aliados desembarcam nas praias 

da Normandia para libertar a França dos nazistas. 

 

 

1945 – Implantação de lavouras de arroz industriais em Pelotas na empresa Vva Cel 

Pedro Osório com o uso da máquina a vapor conhecida por Locomóvel,. 

 

Abril de 1945 – Criado o Horto Florestal ligado ao Serviço Florestal do Ministério da 

Agricultura. Logo a seguir é criada uma Estação de Patologia Animal, ligada ao 

Departamento Nacional de Produção Animal. 

16 de julho de 1945 – Em audiência no Palácio do Catete, João Rouget Perez, na 

presença de Apolônio Salles e Luiz Simões Lopes, pede ao presidente Getúlio 

Vargas a incorporação da Escola de Agronomia Eliseu Maciel pelo Instituto 

Agronômico do Sul, significando a tão sonhada federalização da instituição de 

ensino. Dois meses e três dias depois Getúlio assina decreto incorporando a escola 

e todos seus bens ao Instituto Agronômico do Sul e passando à União a total 

manutenção e sustentação da faculdade. 
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6 de agosto 1945, 8h15min – Os Estados Unidos jogam a primeira bomba atômica 

sobre a cidade de Hiroshima, no Japão. Somados aos efeitos da segunda bomba, 

jogada na cidade de Nagasaki, morrem 140 mil pessoas. 

 

1946 - Após o estado novo, assume o presidente Eurico Gaspar Dutra através de 

eleições.  

1947 -  Érico Veríssimo começa a escrever a obra O tempo e o vento. 

 

1948 – Iniciam os concursos públicos para professores. Projeta-se a construção de 

um novo prédio próximo ao Instituto Agronômico do Sul. 
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1949 – Em São Borja Leonel Brizola e Getúlio Vargas articulam a volta ao poder do 

pai dos pobres. 

 

1950 – Grêmio Esportivo Brasil derrota em Montevidéu o selecionado Uruguaio que 

venceria três meses depois a Copa do Mundo no Maracanã. 

 

1951 – Início de um novo governo de Getulio Vargas. 

1954 – Morre Getúlio Vargas. Assume a presidência, Café Filho. 
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1956 – Início do governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Roger Vadin lança 

Brigitte Bardot no filme E Deus criou a mulher. 

 

 

1957 – O cosmonauta russo Yuri Gagarin torna-se o primeiro homem a ver a Terra 

do espaço sideral. Ele pronuncia a célebre frase: “A terra é azul!” 

 

1958 - A quantia de setenta milhões de cruzeiros constrói o novo prédio da Escola 

de Agronomia Eliseu Maciel com três andares num total de 15.360m². 
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1958 – O escultor pelotense Antonio Caringi vence em porto Alegre o concurso 

público para realizar a obra conhecida como O Laçador.  

 

Março de 1959 – Inauguração do novo prédio da FAEM pelo presidente Juscelino 

Kubitscheck de Oliveira. Presentes o vice-presidente da república, João Goulart e o 

governador do Rio Grande do Sul, Leonel de Moura Brizola. Na data o presidente 

Juscelino paraninfou a turma de 1958 que colou grau no mesmo dia. 

31 de agosto de 1959 – Inicio da mudança do antigo prédio do Lyceu para as novas 

instalações após greve dos estudantes de agronomia decretada pela UNE, que 

obriga a direção a apressar a transferência para o novo prédio recém construído, 

coisa que ainda não havia acontecido apesar da inauguração solene. A greve, de 

repercussão nacional, só termina com a destinação de uma verba de 30 milhões de 

cruzeiros, pelo Ministro da Agricultura, Antonio Barros de Carvalho, para a direção 

atender às reivindicações da congregação de alunos e professores. 
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1959 – É lançada no Japão a câmera fotográfica Nikon F, tão importante para a 

fotografia como a Kodak caixão de George Eastmann, de 1888. 

 

13 de dezembro de 1960 – Criada a Universidade Rural do Sul, com sede em 

Pelotas, composta pela Escola de Agronomia Eliseu Maciel, uma escola de 

Veterinária e uma escola de Pós Graduação; um Centro de Treinamento e 

Informação, um curso de Sociologia Rural e um Curso de Ciências Domésticas. Com 

exceção da Escola de Agronomia, única já existente, todas as outras instituições 

deveriam ser criadas. A Faculdade de Ciências Domésticas e o Centro de 

Treinamento e Informação do Sul, Cetreisul, passariam já a funcionar no ano 

seguinte. Para funcionar de modo permanente era importante que a criação se 

desse por Lei e não por Decreto. De fato não chegou a ser nomeado um reitor para 

a nova universidade. Por isso, no período em que existiu, a reitoria da Universidade 

Rural do Sul foi ocupada interinamente pelos diretores da Escola de Agronomia 

Eliseu Maciel. Assim, Jose Álvares de Souza Soares Sobrinho, Carlos Rodrigues 

Peixoto, Ernest Poetsch e Renato Rodrigues Peixoto, sucessivos diretores da 

faculdade, na época de existência da Universidade Rural do Sul, responderam 

interinamente pela sua direção. 

1961 – Janio Quadros é eleito presidente, renuncia sete meses depois, e assume a 

presidência o vice João Goulart. 
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1961 – Vitor Mateus Teixeira, o Teixerinha, conhece em Bagé Mary Terezinha, uma 

balconista das Lojas Pernambucanas com apenas 13 anos de idade. Ela passa a ser 

sua acordeonista. 

 

1962 – Quatro jovens ingleses, conhecidos como The Beatles, gravam nos estúdios 

da rua Abbey Road em Londres o compacto simples Love me do. 
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24 de novembro de 1962 – Em Dallas, Texas, Jacob Rubenstein, o Jack Leon 

Ruby, mata diante de policiais e fotógrafos Lee Harvey Oswald, suposto assassino 

do presidente dos Estados Unidos John Kennedy que fora morto, também a tiros, 

dois dias antes. 

 

 

1964 – Um golpe militar depõe o presidente João Goulart e empossa o marechal 

Castelo Branco como presidente do Brasil iniciando o período conhecido como a 

ditadura de 64. 
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1967 - A Universidade Rural do Sul deixa de pertencer ao Ministério da Agricultura, 

atendendo orientação do governo federal de colocar o ensino público sob o 

comando exclusivo do Ministério da Educação. Transforma-se, então, em 

Universidade Federal Rural do Rio Grande do Sul. A partir dai a faculdade passa a 

chamar-se Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, a FAEM como é conhecida até 

hoje. Glauber Rocha lança o filme Terra em Transe. 

 

9 de outubro de 1967 – É morto em Sierra Maestra, na Bolívia, o revolucionário 

argentino nascido na cidade de Rosário, Ernesto Guevara de La Serna, o Che 

Guevara, que em 1959 ajudara Fidel Castro a derrubar Fulgêncio Batista do governo 

de Cuba. 
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1967 – No Vietnã, aviões bombardeiros norte americanos, os B-52, jogam bombas 

de napalm sobre as plantações de arroz e levam o horror da guerra de maneira 

avassaladora à população civil do Camboja.  

 

1968 – Em visita a Pelotas o ministro da Educação Tarso Dutra leva de volta à 

Brasília decreto que fundaria a UFPel por encontrar na Comissão de estudos para a 

criação da universidade professores comunistas. Eles teriam sido colocados de 

propósito nessa comissão por três professores contrários a criação da universidade. 

13 de dezembro de 1968 – É editado o ato institucional número cinco, o AI-5, que 

outorga poder ilimitado aos militares. O Congresso Nacional é fechado, a censura às 

notícias e imagens é total. É o início dos anos de chumbo. Fica proibido ler ou ter em 

casa livros como O Capital, de Karl Marx. No Rio, o poeta Ferreira Gullar é preso e 

acusado, entre outras coisas, de ter em sua casa um livro subversivo que tratava de 

um assunto proibido pelos militares: o “Cubismo”. 
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20 de julho 1969 – Neil Armstrong, um astronauta norte americano, torna-se o 

primeiro homem a pisar na lua, e fotografa lá, a marca de sua pisada. Ele diz que é 

“um pequeno passo para o homem, mas um gigantesco passo para a humanidade”. 

 

 

8 de agosto de 1969 – A FAEM é incorporada à Universidade Federal de Pelotas 

como uma das unidades fundadoras da nova instituição. A Reitoria instala-se no 

prédio do Lyceu que fora originalmente concebido pela família do Coronel Eliseu 

Maciel para sediar “uma escola para pobres e ricos” lá no distante dia três de 

maio de 1882. 
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2.2 O Acervo da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel 
 

Quando os primeiros estúdios fotográficos foram estabelecidos em Pelotas, 

ainda não era comum fotografar as atividades acadêmicas, por isso só no início do 

século XX é que temos imagens das atividades da Faculdade de Agronomia Eliseu 

Maciel registradas. Assim, os prédios, os laboratórios, os atos solenes e outras 

atividades começaram a ser retratados. Parte deste material que encontrava-se na 

secretaria da FAEM, está, por doação em comodato desde o dia 1º de julho de 2009, 

no arquivo fotográfico do Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo, o MALG. Este acervo é 

composto de álbuns, fotografias avulsas de diversos tamanhos e alguns negativos 

fotográficos em celulóide. Na faculdade permaneceram os quadros de formatura e 

as fotografias da galeria dos ex-diretores. Os quadros de formatura, dispostos em 

sua maioria pelos corredores da faculdade, abrigam cerca de 4000 fotografias de 

alunos, fora paraninfos e homenageados. Muitos quadros, pelo mau estado de 

conservação, estão guardados em depósitos diversos ou no sótão. A galeria dos ex -

diretores, na sala da direção, é composta por 37 retratos. 

Não se pode determinar qual era a quantidade de fotografias que compunha 

a coleção estudada neste trabalho nem quanto dela se perdeu ao longo dos 126 

anos de história da faculdade. O fato é que hoje muitas delas só se encontram nas 

ilustrações de livros, jornais e outras publicações onde foram reproduzidas 

graficamente através de clichês ou impressão offset. Mas o material existente, e 

identificado como relativo à FAEM, é representativo, embora nunca tenha sido 

mensurado ou catalogado. A conservação é razoável, principalmente se levarmos 

em conta as condições climáticas da cidade de Pelotas. A umidade relativa do ar 

(CPPMET, 2007), muito alta para os padrões básicos de preservação e 

conservação, presente em grande parte dos dias do ano dificulta a durabilidade de 

todo o material (MUSTARDO e KENNEDY, 2001; REILLY, NISHIMURA e ZINN, 

2001), além da temperatura média anual, que assim como em todo planeta (IPCC, 

2007), vem aumentando. Estes dados podem ser apreciados no artigo que está nos 

apêndices desta dissertação. Parte desse acervo pode estar disperso em outras 

unidades acadêmicas e administrativas da UFPel e deverá ser, aos poucos, quando 

identificado como pertencente à FAEM, juntado ao já existente no MALG, e 

submetido ao trabalho de classificação e digitalização eletrônica para catalogação e 

arquivamento.    
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Dentro deste contexto, um dos objetivos do trabalho foi caracterizar o acervo 

da FAEM como suporte de memória da instituição. Para realizar esta tarefa, 

primeiramente se fez necessário conhecer o acervo fotográfico da FAEM em 

quantidade e qualidade. Para isto, as fotos foram reunidas na secretaria da 

Faculdade, antes de serem transferidas para o MALG, digitalizadas e arquivadas em 

envelopes de papel conforme as normas técnicas recomendadas (FILLIPI, LIMA e 

CARVALHO, 2002). A avaliação do estado de conservação foi realizada com a 

seguinte escala:  

- BOM: Fotografias que mantêm a qualidade original da imagem (fixação, contraste), 

suporte sem dobras ou arranhões e sem ação do ambiente (manchas de umidade e 

fungos); 

- REGULAR: Fotografias que apresentam dobras e/ou arranhões no suporte, mas 

não têm perda de informação; 

- RUIM: Fotografias que apresentam perda de informação, tanto por problemas na 

imagem quanto no suporte;  

As fotografias foram classificadas, inicialmente, em seis categorias: Prédios; 

Laboratórios; Atividades ao ar livre; Solenidades; Negativos e Outros. Novas 

categorias poderão ser estabelecidas de acordo com o ingresso de novas fotografias 

para esse acervo. 

As fotografias foram digitalizadas no formato TIFF (Tagged Image File 

Format), padrão de arquivos gráficos 32-bits, e em formato comprimido JPEG (Joint 

Photographic Experts Group), que embora apresente perda de qualidade é muito 

utilizado quando se transfere dados com a finalidade exclusiva de ilustração. Para 

cada fotografia foi preenchida uma ficha (vide APÊNDICE A), onde se buscou o 

maior número possível de informações como: se há título, autor, data, processo 

químico, dimensões, se existe negativo, estado de conservação, além de 

observações quando se fizer necessário. De posse destes dados foi possível fazer a 

caracterização do acervo. Posteriormente, quando a coleção de fotografias da FAEM 

passou a integrar o arquivo fotográfico do MALG, foi incorporada à base de dados 

desse órgão, que está sendo implantada pelo acadêmico do curso de Música da 

UFPel e bolsista do CNPq, Yimi Walter Premazzi Silveira Junior e as mestrandas do 

Programa de Pós Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural, PPGMSPC, 

Andressa Roxo Pons e Paula Garcia Lima. Essa base de dados, quando instalada 

em definitivo, poderá ser acessada pela rede mundial de computadores 
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disponibilizando seus registros para apreciação e pesquisa. O projeto da base de 

dados tem, na coordenação geral, as professoras Raquel Santos Schwonke, diretora 

do MALG, e Francisca Ferreira Michelon. A coordenação em pesquisa e memória é 

da professora Maria Letícia Mazzucchi Ferreira. 

 

3 Apresentação do banco de dados: Fotografia e memória da FAEM 
 

3.1 Sistematização do acervo 

 

 A sistematização do acervo foi realizada com a criação das seguintes 

categorias: Prédios, Laboratórios; Atividades ao ar livre, Solenidades; Negativos 

fotográficos e Outros. Essas categorias foram criadas com base na observação do 

material recolhido.  Algumas fotografias já haviam sido digitalizadas há mais tempo e 

não fazem parte do material que foi incorporado pelo MALG, estão somente no 

arquivo do autor ou no arquivo da Coordenadoria de Comunicação Social, CCS, da 

UFPel. As categorias e a quantidade de fotografias estão no quadro abaixo. As 

fotografias que ingressaram na base de dados estão acompanhadas pela ficha 

correspondente. No total são 37 imagens dispostas nas 6 categorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorias Número de Imagens 

Prédios 5 

Laboratórios 2 

Atividades ao ar livre 6 

Solenidades 20 

Negativos Fotográficos 3 

Outros 1 

TOTAL 37 
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3.1.1 Prédios 

 

Nessa categoria estão agrupadas as fotografias de prédios e construções 
relativas à FAEM, uma vista aérea da fazenda da Palma, e fotografias recentes do 
prédio do Lyceu que foi restaurado pela última vez em 2008. Também uma aquarela 
mostrando como seria o futuro prédio. 

.  

 

 

Figura 6. Vista aérea da FAEM, Pelotas, n/d. 1 fot. p&b. 
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Figura 7. Aquarela do projeto do novo prédio. Pelotas, n/d. 

 

 

 

 

 

Figura 8. Vista aérea da Fazenda Palma. Pelotas, n/d. 1 fot. p&b. 
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Figura 9. Antigo portão de entrada do Instituto Agronômico do Sul, demolido em 1973.   
Pelotas, n/d. 
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Figuras 10 e 11. Prédio do Lyceu restaurado em 2008. Pelotas, 2008. 2 fots. em cores. 
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3.1.2 Laboratórios 
 

 

 
Figura 12. Professores no laboratório de Fitossanidade da FAEM. Pelotas, n/d. 1 fot. p&b. 
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Figura 13. Laboratório de fitotecnia. Pelotas, n/d. 1 fot. p&b. 
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Figura 14. Armário com livros no prédio do Lyceu. Pelotas, n/d. 1 fot. p&b. 
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 3.1.3 Atividades ao ar livre  

 

 

 

Figura 15. Casal Lasso Conde, proprietários da Fazenda da Palma. Pelotas, 1944. 1 fot. p&b. 
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Figura 16. Aplicação de técnica agrícola. Pelotas, n/d. 1 fot. p&b. 
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Figura 17. Prof. Souza Soares fala durante descerramento de placa. Pelotas, n/d. 1 fot. p&b. 
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Figura 18. Solenidade de 'plantio da árvore'. Pelotas, n/d. 1 fot. p&b. 
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Figura 19. Solenidade de 'plantio da árvore'. Pelotas, n/d. 1 fot. p&b. 
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Figura 20. Ônibus usado no deslocamento para aulas práticas. Pelotas, n/d. 1 fot. p&b. 
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3.1.4 Solenidades 

 

 
Figura 21. Solenidade em uma sala de aula conhecida como' Maracanã'. Pelotas, n/d. 1 fot. p&b. 
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Figura 22. Solenidade em uma sala de aula conhecida como' Maracanã'. Pelotas, n/d. 1 fot. p&b. 
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Figura 23. Colação de grau da faculdade. Pelotas, 1944. 1 fot. p&b. 
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Figura 24. Jantar festivo. Pelotas, 12 set./1944. 1 fot. p&b. 
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Figura 25. Reunião festiva. Pelotas, n/d. 1 fot. p&b. 

 

 

 



 75 

 

     
Figuras 26 e 27. Capa do álbum dos formandos e paraninfo. Pelotas, 1946. 1 fot. p&b. 

 

 

        
Figuras 28 e 29. Álbum dos formandos. Pelotas, 1946. 2 fots. p&b. 
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Figuras. 30 e 31. Álbum dos formandos. Pelotas, 1946. 2 fots. p&b. 

        

       

   
Figuras 32 e 33. Álbum dos formandos. Pelotas, 1946. 2 fots. p&b. 
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Figura 34. Solenidade de formatura. Pelotas, n/d. 1 fot. p&b. 
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Figura 35. Solenidade de formatura. Pelotas, n/d.1 fot. p&b. 
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Figura 36. Solenidade de formatura. Pelotas, n/d. 1 fot. p&b. 
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Figura 37. Solenidade de formatura. Pelotas, n/d. 1 fot. p&b.  
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Figura 38. Saguão da FAEM. Pelotas, n/d. 1 fot. p&b. 
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Figura 39. Banca examinadora de concurso docente realizado no salão nobre do Lyceu. Pelotas, n/d. 
1 fot. p&b. 

 

 
Figura 40. Quadro com notas da banca. Pelotas, n/d. 1 fot. p&b. 
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3.1.5 Negativos 

 
Figura 41. Negativo fotográfico da fachada do Lyceu. Pelotas, n/d.  

 
Figura 42. Negativo fotográfico de sala de aula no Lyceu. Pelotas, n/d. 
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Figura 43 e 44. Negativos fotográficos de armários com equipamentos de laboratório no Lyceu. 
Pelotas, n/d. 
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3.1.6. Outros 

 

 

 
Figura 45. Casal Lasso Conde na sede da Fazenda da Palma. Pelotas, n/d. 1 fot. p&b.  
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Conclusão 
 

Este é o primeiro trabalho de Mestrado sobre um acervo fotográfico da 

UFPel. Espero que ele sirva para incentivar outros trabalhos semelhantes e possa  

sedimentar a idéia da criação em Pelotas de um Centro de Estudos da Fotografia. 

Um centro dessa natureza poderá estudar não só as coleções da universidade, mas 

também as várias coleções institucionais e particulares que existem na região e que 

são abordadas, muitas vezes, por profissionais não qualificados, de forma dispersa 

sem nenhum rigor científico. 

A memória coletiva da criação da FAEM dá conta de que temos uma 

faculdade fundada em 1883, funcionando sob tutela federal desde então. A cidade 

adotou esta lembrança em detrimento dos fatos relativos à desistência da criação da 

faculdade pelo Império do Brasil, fato que fica comprovado pelas comemorações do 

“cinqüentenário” da faculdade no ano de 1933 e do “centenário” em 1983. Não se 

tem registro que a municipalidade tenha tido a iniciativa de comemorar a criação do 

ensino superior na cidade como iniciativa sua, no ano de 1895. 

A coleção fotográfica relativa ao período estudado, até 1969, reúne 

fotografias que ilustram as atividades normais de uma instituição de ensino. Prédios, 

aulas, atividades em laboratórios e várias situações solenes.  Isso indica uma 

posição social importante da FAEM na cidade. Os registros de solenidades marcam 

a coleção de fotografias e compõem a categoria com maior número de imagens. 

Todas as pessoas que aparecem nas fotos estão sempre bem vestidas , solenes e 

cerimoniosas em todas as tomadas 

As cenas escolhidas para serem fotografadas devem ter sido aquelas 

consideradas como as mais importantes para a FAEM. Se considerarmos o período 

de 1883 a 1969, 83 anos, a média é aproximadamente uma foto a cada dois anos. 

Mesmo que se acrescente a este conjunto as que possivelmente se extraviaram, 

elas certamente repetirão as mesmas situações. Para chegar a essa conclusão 

basta comparar com o conjunto de fotos existente com as outras que estão 

reproduzidas no livro do centenário. Elas repetem as mesmas situações e técnicas. 

 A interpretação que se pode fazer do conjunto de fotografias independe da 

quantidade a mais que se possa reunir. 



 87 

Não há nenhum registro fotográfico que mostre os incidentes ocorridos por 

ocasião dos fatos que culminaram com a desistência da criação da faculdade. Há 

somente notícias em jornais sem ilustrações e documentação pública a respeito. 

Não há nenhum registro da mudança para o prédio do campus do Capão do 

Leão embora tivesse acontecido uma grande greve, com apoio e repercussão 

nacional, para exigir essa mudança. Também não foram encontrados registros da 

construção do prédio que se estendeu por mais de dois anos. Nota-se uma 

preocupação em mostrar equipamentos,  laboratórios e aulas práticas. Isso talvez se 

deva ao fato de que isso fosse muito importante para o funcionamento de uma 

instituição de ensino superior. A realização da primeira radiografia do Brasil em 

laboratórios da faculdade é prova disso. Os equipamentos trazidos pelo Dr. 

Reborgeon da Europa eram modernos e certamente foram fundamentais para esse 

fato. 

Os fotógrafos não estão identificados. Embora fosse comum a assinatura ou 

carimbo nas fotografias, como obras de arte, não há no material qualquer 

identificação. 

A coleção é, efetivamente, um lugar de memória. As palavras chave da 

classificação adotada servirão, após a implantação definitiva do banco de dados do 

MALG, como busca de assuntos relativos à história e à memória da faculdade. 

. 
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Apêndice A - Ficha para catalogação do acervo fotográfico da FAEM 
 

 

Ficha: 

 

1. Título:  

 

2. Fotógrafo e/ou estúdio: 

 

3. Data: 

 

4. Processo: 

 

5. Dimensões: 

 

6. Negativo:   

 

 (  ) Sim   

 (  ) Não 

 

Estado de conservação: (  ) Bom   

 (  ) Regular  

 (  ) Ruim 

 

 

7. Observação: 
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Apêndice B – Artigo apresentado para a avaliação final da disciplina Acervos 

documentais e preservação do patrimônio histórico, ministrada pelo professor 

Paulo Ricardo Pezat.  

 

ARQUIVOS FOTOGRÁFICOS: ESTUDO SOBRE OS EFEITOS DA UMIDADE E TEMPERATURA 

SOBRE A PRESERVAÇÃO NA CIDADE DE PELOTAS 

 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS VAZ 1 

Resumo: Muitos arquivos e coleções fotográficas já foram perdidos por não terem sido armazenados 

em locais corretos principalmente observando as condições de temperatura e umidade relativa do ar. 

O clima de Pelotas é subtropical úmido, sem estação seca.  As coleções fotográficas existentes na 

cidade de Pelotas estão sujeitas a essas condições climáticas e suas mudanças. O objetivo deste 

trabalho foi avaliar os efeitos ambientais que sofrem as coleções fotográficas na cidade de Pelotas, 

através do cálculo do Índice de Preservação (IP) e o Índice de Efeito-Tempo de Preservação (IETP). 

Dados médios mensais de temperatura e umidade relativa dos últimos 17 anos (1990-2007), foram 

obtidos através do Centro de Pesquisa e Previsão Meteorológica (CPPMET). O IETP calculado é de 

22 anos e 7 meses. A temperatura média tem uma tendência de aumento, o que afeta os índices de 

IP e IETP, e deve ser levada em consideração no planejamento de estratégias de armazenamento e 

preservação das coleções fotográficas. 

Palavras-chave: Fotografia; Conservação; Efeitos Climáticos. 

Abstract: Many archives and photographic collections where lost by not being stored in correct places 

mainly observing the condictions of temperature and relative air humidity. The climate of Pelotas is  

subtropical humidity, without dry seazon. The photographic collections in the city of Pelotas are 

subject to such weather conditions and their changes. The objective of this study was to evaluate the 

environmental effects suffering the photographic collections in the city of Pelotas, by calculating the 

Index of Preservation (IP) and the Index of Effect-Time Preservation (IETP). Monthly average 

temperature and relative humidity data of the past 17 years (1990-2007), were obtained through the 

Centro de Pesquisa e Previsão Meteorológica (CPPMET). The IETP calculated is 22 years and 7 

months. The average temperature has a trend of increase, that affects the IP and IETP, and has to be 

considered in planning strategies for storage and preservation of photographic collections. 

Key Words: Photography; Conservation; Climatic Effects. 
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Introdução 

A fotografia, como documento histórico, é um fato que já está devidamente 

reconhecido nos meios científicos e acadêmicos.  O estudo de fotografias, coleções 

e arquivos fotográficos, se faz hoje como matéria de rotina. Estudos sobre 

conservação e preservação dos materiais fotográficos são objeto de pesquisa 

constante, principalmente, com a ajuda da física, da química e da microbiologia 

associadas ao estudo de fungos e ácaros. Muitos arquivos e coleções já foram 

perdidos por não terem sido armazenados em locais corretos principalmente 

observando as condições de temperatura e umidade relativa do ar.  

O clima de Pelotas é subtropical úmido, sem estação seca.  O clima da 

região apresenta forte influência marítima que se manifesta na elevada umidade 

atmosférica e na amenização da temperatura, tanto no inverno como no verão.  As 

mudanças climáticas podem ser observadas rapidamente se compararmos os dados 

do período climatológico de 1950-1980 (ROSA, 1985), que mostram a média das 

temperaturas mínimas de 10,6 e as máximas de 22,9. Hoje segundo o CPPMET, a 

média das mínimas já encontra-se entre 14-15C, e as máximas entre 24-25°C 

As coleções fotográficas existentes na cidade de Pelotas estão sujeitas a 

essas condições climáticas e suas mudanças. Vários trabalhos acadêmicos de 

graduação e pós-graduação vêm sendo realizados ao longo dos últimos anos com o 

objetivo de estudar esses efeitos no intuito de fornecer subsídios para formulação e 

reformulação de técnicas e estratégias para conservação de todo tipo de acervo 

cultural.  

Dentre as novas ferramentas de preservação, o índice de preservação (IP) é 

utilizado para avaliar o efeito de combinações estáveis de temperatura e UR sobre a 

taxa de deterioração química em coleções, enquanto o índice de efeito-tempo para a 

preservação (IETP) é utilizado para avaliar o efeito cumulativo ao longo do tempo, 

das condições variáveis de temperatura e de UR. O IP é expresso em anos e 

fornece uma idéia geral de quanto tempo seria necessário para materiais orgânicos 

vulneráveis tornarem-se muito deteriorados, supondo que a temperatura e a UR não 

fossem variar a partir do momento da medição. O IP ajuda a quantificar se as 

condições ambientais num determinado momento são boas ou ruins. O IETP é uma 

média das alterações de valores de IP com o passar do tempo, obtido através de um 

cálculo recursivo relativamente simples, originando um único número, que expressa 
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a taxa de deterioração média para um determinado tempo investigado. O IETP reduz 

uma grande quantidade de dados ambientais em um único valor, facilmente 

compreensível. Gráficos de IP e IETP com medidas de tempo podem evidenciar as 

épocas do ano ou as condições mais danosas aos materiais de uma coleção. Na 

prática, se forem utilizados dados simulados de temperatura e UR, pode-se 

facilmente estimar as melhorias potenciais nas condições de armazenamento de 

uma coleção, antes de serem tomadas medidas de controle ambiental. 

Dentro deste contexto, o objetivo deste trabalho foi o de avaliar os efeitos 

ambientais que sofrem as coleções fotográficas na cidade de Pelotas, através do 

cálculo dos Índices de Preservação (IP) e o Índice de Efeito-Tempo de Preservação 

(IETP). 

 

Metodologia 

 

 Dados médios mensais de temperatura e umidade relativa dos últimos 17 

anos (1990-2007), com 199 leituras de cada parâmetro, foram obtidos através do 

Centro de Pesquisa e Previsão Meteorológica (CPPMET) da Universidade Federal 

de Pelotas. Através de dados tabelados (REILLY, NISHIMURA e ZINN, 2001) foi 

estimado o valor de IP para cada uma das combinações de T e UR. De cada IP foi 

obtido o valor recíproco (1/IP), de onde foi calculado seu valor médio. O valor 

recíproco desta média é o IETP (REILLY, NISHIMURA e ZINN, 2001). 

 Foram calculados os valores médios sazonais de temperatura (T °C), 

umidade relativa (UR %) e IETP (anos) para toda a base de dados, a fim de 

observar de modo global o comportamento destes parâmetros. 
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Resultados e Discussão 

 

 Os dados médios sazonais de T e UR, calculados para cada ano, são 

apresentados, respectivamente, nas Figuras 1 e 2. É de consenso entre muitos 

autores que a temperatura ideal para a conservação de fotografias é de 20°C±2°C, 

enquanto a umidade deve variar, preferencialmente, entre 35-45%±5% (MUSTARDO 

e KENNEDY, 2001). A observação dos gráficos permite uma avaliação de que 

Pelotas possui condições naturais que desfavorecem a conservação de fotografias, 

possuindo valores médios de UR muito acima do ideal (entre 70 e 85%), além de 

uma média de T com grande amplitude (entre 12 e 25°C). Nestas condições, a 

combinação desses dois parâmetros acelera a deterioração de diversos materiais, 

entre eles os fotográficos, como negativos e cópias em papel. 
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Figura 1: Médias sazonais de temperatura (°C) e curva de tendência linear de 1990-

2007 na cidade de Pelotas. 

Fonte: CPPMET, 2007. 
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Figura 2: Médias sazonais de umidade relativa (%) e curva de tendência linear de 

1990-2007 na cidade de Pelotas. 

Fonte: CPPMET, 2007. 

 

 O IETP, calculado a partir de 17 anos de dados meteorológicos, permite 

indicar um valor hipotético da expectativa de vida global de uma coleção, se exposta 

à esta variação de T e UR. O valor de IETP obtido foi de 22 anos e 7 meses. A 

estação que mais contribuiria para a conservação desta coleção seria o inverno de 

1994 (IP = 48), e a que mais degradaria, o verão de 2001 (IP = 11). Pontualmente, o 

melhor IP (67) foi obtido no mês de agosto de 1994, fruto de uma combinação de T = 

12,5 °C e UR = 77,2. O pior valor de IP foi obtido em março de 2007, onde foi 

registrada a média mais alta de temperatura de todo conjunto de dados: 27,4 °C. A 

umidade deste mês ficou em 77,8%, o que gerou o valor de IP = 8. 

 A análise dos dados de T permite ainda outra informação. Adicionando-se 

uma curva de tendência linear (y = 0,0255 X + 17,968) (Figura 1), percebe-se um 

constante aumento da média de temperatura em Pelotas no intervalo de tempo 

analisado (últimos 17 anos), provável resultado do aquecimento regional e global, 

provocado pelo aumento dos gases que geram o efeito estufa (IPCC, 2007; WREGE 

et al., 2007). O aumento desta média, juntamente com altos índices de UR, faz com 
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que os valores de IP (Figura 3) tenham uma tendência decrescente neste mesmo 

período (y = -0,0612 X + 29,61). 

 

0

10

20

30

40

50

60

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Médias Sazonais/Anuais

IP

 

Figura 3: Variação sazonal do índice de preservação (IP) baseado nos valores de 

temperatura (°C) e umidade relativa (%) da base de dados estudada.  

Fonte: pesquisa. 
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Conclusão 

 

- Através de uma coleção de dados de temperatura e umidade relativa foi 

possível calcular os Índices de Preservação para cada mês, bem como o Índice de 

Efeito-Tempo de Preservação (IETP), que é de 22 anos e 7 meses; 

 

- O IETP indica que coleções fotográficas, na cidade de Pelotas mantidas em 

condições naturais, sofrem maior degradação devido às condições ambientais 

desfavoráveis que o clima apresenta; 

 

- Apesar da umidade relativa permanecer pouco variável durante o período 

estudado, a temperatura média tem uma tendência de aumento, o que afeta os 

índices de IP e IETP; 

 

- A elevação das médias das temperaturas mínimas e máximas, observadas no 

conjunto de dados, deve ser levada em conta no planejamento de estratégias de 

armazenamento e preservação das coleções fotográficas; 
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