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Introdução

O presente trabalho tem como origem o projeto de pesquisa “Arquivo
Fotográfico Memória da Universidade Federal de Pelotas”. Este projeto objetiva
constituir-se em um centro de pesquisas em conservação e guarda de fotografias e
documentos sobre a memória da Universidade Federal de Pelotas e da sociedade
pelotense.

O Arquivo Fotográfico constitui-se de uma base de dados digital
sistematizada, inicialmente com a reunião das fotografias já localizadas. A partir da
implantação dessa base de dados o presente trabalho busca abordar questões
referentes ao impacto do uso de novas tecnologias na preservação de fotografias.

Metodologia

A metodologia do projeto “Arquivo Fotográfico Memória da Universidade
Federal de Pelotas” divide-se em três ações consecutivas:

- Reunião e inventário das fotografias

- Sistematização das coleções, nesta etapa é feita a inserção das informações e das
imagens digitalizadas na base de dados digital.

- Higienização, acondicionamento e armazenamento do acervo.

A etapa a ser discutida por este trabalho será a de sistematização. Tendo em vista
que a base de dados digital constitui-se como uma ferramenta de guarda e pesquisa
das informações propõem-se discutir de que maneira ela proporcionou melhorias na
preservação das fotografias e na gestão deste acervo.

Resultados e Discussão

A preservação de uma coleção ou de um conjunto fotográfico exige esforços
para a implementação das diretrizes básicas para a conservação de fotografias
(Pavão, 2004). Através da digitalização das coleções e da sua inserção em bases de
dados digitais, como a do Arquivo Fotográfico, a era digital proporcionou novas
possibilidades no modo de gerenciar os acervos. A digitalização de fotografias e a
sua disponibilização virtual, através de bases de dados, por exemplo, possibilitam o
aumento do acesso às coleções, permitindo à pessoas que talvez nunca tivessem a
possibilidade de ir a um museus, ou um arquivo e desfrutar do seu conteúdo Além
disso, não havendo a necessidade do contato físico através da manipulação do
original promove-se uma melhoria na preservação dos originais e outras
possibilidades podem se abrir para a instituição, como a permissão ao acesso de
fato, aquele que determina oportunidades(Padula, 2007). Dentro desta perspectiva



os resultado alcançados pela base de dados do Arquivo Fotográfico Memória da
Universidade Federal de Pelotas” apresentam-se da seguinte forma:

- Os registros sobre as coleções fotográficas ingressaram na base de dados
do Arquivo Fotográfico a partir da digitalização. As imagens e suas informações são
resgatados a partir do uso de palavras-chaves para a procura. Assim, dando entrada
em uma palavra-chave é possível, através de entrecruzamento de palavras –
indexadores- encontrarmos todas as imagens relacionadas aquela palavra. Para isto
foi elaborada uma ficha catalográfica constituída pela descrição de cada fotografia.

Figura 1. Ficha catalográfica das fotografias

- Para cada conjunto de fotografias que ingressou na base de dados foram
elencadas palavras-chaves – indexadores – indicados pela descrição da imagem
das fotografias que compõem a coleção. Estes indexadores partiram da observação
do conteúdo da imagem.

Assim, a base de dados foi desenvolvida em uma linguagem acessível de
maneira, que ao ser disponibilizada, bastará ao pesquisador possuir um sistema de
hardware e software compatíveis e um modem para que possa dispor das
informações do Arquivo.

Conclusões

Com base no exposto acima, observa-se que o Arquivo Fotográfico ao fazer
uso das possibilidades que a era digital nos oferece, em termos de tecnologia,
demonstra que a base de dados é uma das direções apontadas no sentido de
melhorar a preservação dos originais e ao mesmo tempo possibilitar o acesso
irrestrito as informações das coleções fotográficas. Portanto, pode-se dizer que o
Arquivo Fotográfico, através da base de dados cumpre com uma das suas funções
enquanto proposta de conservação: a de tornar um conjunto de imagens, de valor
histórico e social, acessível a um público cada vez maior, democratizando e
valorizando o uso da informação e, assim, preservando a memória da Universidade
Federal de Pelotas e da própria sociedade pelotense.
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