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Introdução

O Theatro Sete de Abri él historicamente reconhecido por sua trajetória ininterrupta de espaço
dedicado as manifestações artísticas. Resiste até os dias atuais e guarda em sua memória
registros de um passado e de um presente ligados às expressões culturais manifestadas na
cidade de Pelotas. Local significativo que acumulou ao longo dos anos um acervo específico de
todas as suas atividades, o que motivou a necessidade da criação de um local devotado a
reunir e preservar esta história reveladora de um contexto sócio-cultural de quase dois séculos.
Espaço desenvolvido com a missão de preservar, organizar e divulgar a história do Theatro
Sete de Abril, reunindo em seu acervo documentos que constituem a base desta memória
institucional. A partir de diagnóstico realizado para obter melhor conhecimento sobre o acervo,
ficou evidente a riqueza informacional dos documentos que o incorporam e a necessidade
premente da realização de processos de organização, conservação preventiva e preservação.
O processo de tratamento técnico teve inicio pelo acervo fotográfico por conta do volume
expressivo de fotografias existentes, pela fragilidade do material e principalmente pela crença
que estas imagens têm muito a contar acerca da  trajetória histórica deste Theatro. A fotografia
em formato impresso é parte significativa do acervo do Memorial Theatro Sete de abril, o
trabalho de organização sistemática deste acervo tem por fim otimizar o  acesso  à esta fonte
documental que através da imagem tem a capacidade de (re)construir a história, instigar
pesquisas e evocar sentimentos único e coletivo. Reunir, selecionar e organizar documentos
que registram a trajetória do Theatro e sua relação com a história da cidade conferem um feitio
de preservar e divulgar a história desta instituição que tanto contribuiu e contribui com a cultura
de Pelotas e de todo o país.

Objetivos
Esta pesquisa de dissertação tem como objetivo possibilitar o acesso de forma mais efetiva das
informações imagéticas. O presente estudo propõe uma análise de softwares que possibilite
implementar a informatização de acervos fotográficos, com base nas fotografias do acervo do
Memorial Theatro Sete de Abril, localizado na cidade de Pelotas/RS.

Metodologia
Trata-se de uma pesquisa qualitativa baseada na coleta de dados através de levantamento
junto a desenvolvedores/distribuidores de softwares para informatização de acervos. Foi
enviado através de correspondência eletrônica (e-mail) o seguinte questionamento: O
software....trata tecnicamente acervos fotográficos? As informações complementares para
realizar as análises foram extraídas dos sites dos desenvolvedores/distribuidores dos softwares
pesquisados. Consulta bibliográfica em fontes documentais especializadas foi realizada para

1 Aluna do curso de Mestrado  em Memória Social e Patrimônio Cultural-magali.aquino@gmail.com

2 Orientadora

mailto:aquino@gmail.com


9ª  MPU 2010

FURG,  19 a 22 de outubro de 2010.

embasar e dar subsídio ao trabalho. Foram pesquisados  livros, periódicos científicos em
formato impresso  e  digital.

Resultados e Discussão

Para realização deste trabalho foram pesquisados trinta e nove (39) softwares para
gerenciamento de acervos. Para obter as informações necessárias que permite ter
conhecimento das funções dos softwares foram visitados os sites disponíveis de cada
programa dando ênfase para os módulos catalogação e indexação, processos responsáveis
pela representação descritiva e temática da informação.

Considerações Finais

A organização do acervo fotográfico do Memorial Theatro Sete de Abril juntamente com a
proposta de informatização visa possibilitar a recuperação eficiente de informações contidas
nestes documentos. A importância do trabalho de conservação e preservação da fotografia
como documento que registra e conta a trajetória do Theatro Sete de Abril.  Pensar em um
software, com base nos que foram analisados, que venha atender as necessidades do
Memorial, considerando seus recursos financeiros, humanos e materiais.
Procurar contribuir   com  instituições que possuem a custódia de acervos fotográficos e que
pretendam otimizar seus serviços, através deste levantamento acerca de softwares para
informatização.
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