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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é abordar os processos de dissociação de documentos fotográficos 

do acervo do Arquivo do Patrimônio, atual Arquivo Central do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional/ Seção Rio de Janeiro. Discute de maneira interdisciplinar as 

relações que se estabeleceram durante as tomadas de decisão (decision making) no 

processamento e tratamento destas imagens no Arquivo Central/RJ, baseando-se em conceitos 

e noções dos campos da arquivologia, história, preservação, conservação e também da 

metodologia de gerenciamento de riscos. Aponta ainda a importância da fotografia para as 

ações de preservação do Instituto, seu papel como documento essencial para identificação e 

atribuição de valor de patrimônio nacional aos bens tombados e a sua importância para a 

construção do patrimônio documental nacional, haja vista também a relevância da contratação 

sistemática de fotógrafos entre 1937 e 1987 para a seleção e construção do patrimônio 

nacional.  

 

Palavras-chave: Patrimônio; Preservação; Acervos Documentais (Conservação); Fotografia; 

Dissociação documental; Gerenciamento de riscos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this work is to address the processes of dissociation of the collection of 

photographic documents in the Arquivo do Patrimônio, current Arquivo Central of the 

Institute of Historical and Artistic Heritage/ Section of Rio de Janeiro. Discusses the 

interdisciplinary relations established during the decision making moments at the processing 

and treatment of these images in Arquivo Central/ RJ, based on concepts and ideas from the 

fields of archival science, history, preservation, conservation and also the risk management 

methodology. It also highlights the importance of photography to the preservation efforts of 

the Institute; its role as an essential document for identification and allocation of value to the 

national heritage listed buildings; their significance for the construction of the national 

documentary heritage; and systematic hiring of photographers between 1937 and 1987, which 

were significant events that supported a relevant part of the process of selection and 

construction of the national heritage. 

 

Keywords: Heritage, Preservation, Document Conservation; Photography, Dissociation 

(archival documents and collections); Risk Management. 
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"Que isso foi o que sempre me invocou, o senhor sabe: eu 

careço de que o bom seja bom e o rúim ruim, que dum lado 

esteja o preto e do outro o branco, que o feio fique bem 

apartado do bonito e a alegria longe da tristeza! Quero os 

todos pastos demarcados... Como é que posso com este mundo? 

A vida é ingrata no macio de si; mas transtraz a esperança 

mesmo do meio do fel do desespero. Ao que, este mundo é 

muito misturado..." 

(João Guimarães Rosa, em “Grande Sertão: Veredas”). 

 

 

 



9 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Num dia chuvoso, um pesquisador atravessa uma pequena porta no grande painel de 

madeira que forma as paredes o Arquivo Central/ Seção Rio de Janeiro do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no oitavo andar do Palácio Gustavo Capanema. A 

sineta da porta toca; o técnico escalado para o atendimento daquela tarde levanta a cabeça. 

Esse visitante não tem pressa, mas a longa espera no hall dos elevadores o deixou apreensivo. 

Ao ser atendido, comunica ao técnico: Gostaria, por favor, de consultar o processo de 

tombamento da cidade de Goiás, a Goiás Velho, no estado de Goiás. 

O técnico sorri. Bom, sem conhecer o assunto da pesquisa, posso lhe informar que, 

frequentemente, somente o processo de tombamento não é suficiente. É uma peculiaridade do 

Arquivo, compreende? Mas é um ponto de partida. Poderia me informar o que motiva a 

consulta? Não se preocupe; a mesma pergunta consta nesse formulário de pesquisa. É o 

nosso controle interno para o atendimento, para contabilizar o número e natureza das 

consultas... E o formulário passa das mãos do técnico para o pesquisador.  

O que se passou – em matéria de impressões, interesses, pensamentos, sensações – 

nessa pequena conversa e nos milhares de diálogos semelhantes que se encerram entre os 

painéis de madeira que guardam o Arquivo Central/RJ, deixo à imaginação do leitor. Aqui, 

cabe apenas revelar o que o pesquisador encontraria ao solicitar o processo de tombamento de 

número 0354-T-42, do Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Cidade de Goiás (GO), 

inscrito nos Livros Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, de Belas Artes e Histórico
1
. 

Trata-se de quatro volumes contabilizando 626 folhas (ou 159 folhas, 51 folhas, 89 

folhas e 327 folhas cada volume, respectivamente) de documentos originais, cópias e 

segundas-vias de cartas, ofícios, notificações, atestados de recebimento, recortes de jornais, 

telegramas, anotações, certidões, anotações, pequenos esboços à mão livre, plantas e também 

fotografias. Um primeiro olhar revelaria que os três volumes originais são mais antigos; o 

quarto, identificado como “Rerratificação do tombamento” se trata de documentação 

produzida no ano 2000 para a atualização da área e bens protegidos pelo tombamento. Em 

conjunto, os quatro volumes somam 523 folhas de documentação textual, 17 plantas e 86 

fotografias. Porém, observando atentamente, é possível perceber que se desconsiderarmos o 

                                                           
1
 Respectivamente: LAEP, inscrição 073, em 18-9-1978; LBA, inscrição 529, em 18-9-1978; LH, inscrição 463, 

em 18-9-1978. 
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volume mais recente, percebe-se que os três volumes mais antigos somam apenas 260 

documentos textuais, 11 plantas e... 28 fotografias.  

28 fotografias: número que aparece diminuto próximo às 140 fotografias mencionadas 

no Ofício nº 375/75/IPHAN/BSB, da arquiteta Belmira Finageiv ao diretor do IPHAN em 

31/10/1975, com o assunto de “Solicitação de Tombamento”. Consta no ofício, que é também 

a folha de abertura do terceiro volume do processo: 

“Seguem 140 (cento e quarenta) fotografias de ruas e praças 

contidas no Roteiro [...]. Essa documentação fotográfica, a 

planta da cidade com a demarcação das fotos e a cópia da lei 

nº 16 constituem os elementos recolhidos para a apreciação do 

Conselho Consultivo do IPHAN, a fim de possibilitá-lo julgar o 

tombamento no IPHAN das ruas e praças que constituiriam o 

Roteiro Histórico e Artístico da Antiga Vila Boas de Goiás”
2
 

Curiosamente, este terceiro volume não possui nenhuma fotografia
3
. As que podem ser 

encontradas no quarto volume são datadas dos anos 2000, ou posteriores, ou seja: não podem 

ser as mencionadas no Ofício citado. Onde estão essas 140 fotografias coletadas para auxiliar 

a aplicação do instrumento do tombamento? O que registraram? De quando datavam? Se 

essas fotografias constituíram parte dos “elementos recolhidos para a apreciação do 

Conselho Consultivo do IPHAN, a fim de possibilitá-lo julgar o tombamento no IPHAN”, por 

que foram retiradas de seu contexto original? Como recuperar esses documentos fotográficos 

em meio a centenas de metros lineares de acervo? 

A ausência das 140 fotografias do processo de tombamento nº 0345-T-42 (Goiás / GO) 

representa apenas um exemplo dentre centenas de outros casos semelhantes encontrados no 

extenso acervo do Arquivo Central do IPHAN/ Seção Rio de Janeiro. Documentos 

fotográficos pertencentes a processos de tombamento são comumente encontrados em outros 

locais que não o seu dossiê
4
 de origem. Esse fenômeno de retirada (ou perda) de documentos 

e consequentemente, das informações contidas em instituições de memória como arquivos, 

                                                           
2
 ACI/RJ. Série Processo de Tombamento. PT 0354-T-42. Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Cidade de 

Goiás (GO), Volume 3 de 4. 
3
 Sobre o Processo 0354-T-42: o 1º volume possui 154 documentos textuais, 2 plantas e 3 fotografias. O 2º 

volume, 51 documentos textuais, 25 fotografias; o 3º volume, 80 documentos textuais e 9 plantas, e o  4º volume, 

263 documentos textuais, 6 plantas e 58 fotografias.  
4
 Utilizaremos o termo “dossiê” para designar uma pasta ou fichário ou envelope onde são reunidos os 

documentos relevantes a um assunto, tema ou ação administrativa arquivada: um processo de tombamento de um 

determinado bem representa um dossiê de um, dois ou mais volumes. Optamos pela definição de dossiê 

oferecida pelo Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística do Arquivo Nacional: “conjunto de 

documentos relacionados entre si por assunto (ação, evento, pessoa, lugar, projeto) que constitui uma unidade de 

arquivamento” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p.80).  
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museus e bibliotecas é conhecido como dissociação. E a dissociação documental do acervo 

fotográfico do Arquivo Central do IPHAN/RJ é o tema dessa dissertação. 

O acervo do Arquivo Central/RJ conta com aproximadamente 200.000 imagens, entre 

negativos de vidro ou em suporte flexível e slides (ou diapositivos). Dentre este total, 60.086 

são fotografias, de acordo com um levantamento no artigo Mapeamento Preliminar das 

Atividades dos Fotógrafos no IPHAN (1937-1987), de autoria de Brenda Coelho Fonseca e 

Telma Soares Cerqueira. Fonseca e Cerqueira a analisaram o papel das fotografias no IPHAN 

e apresentaram um panorama da produção fotográfica no órgão, indicando a quantidade de 

profissionais envolvidos, período e locais de atuação no Brasil, entre as décadas de 1930 e 

1980, propondo que: 

 “as fotografias produzidas, mais do que instrumentos de trabalho, 

articulavam-se às concepções patrimoniais existentes e, assim, 

constituíam um olhar específico sobre objetos artísticos, edificações, cidades 

e paisagens. São, portanto, consideradas parte integrante do patrimônio 

cultural brasileiro.” (FONSECA; CERQUEIRA, 2013, p. 10) (grifos meus).  

As fotografias constituíam o registro de um olhar de fotógrafos profissionais ou técnicos da 

instituição em atividade sobre os bens; olhar este que refletia as noções da época sobre 

patrimônio, além de noções sobre os critérios de registro de um bem. Cerqueira e Fonseca 

mapearam neste período cerca de 353 fotógrafos, agentes que contribuíram não somente para 

a coleta de profusa documentação fotográfica, mas para a realização das atividades de 

preservação e salvaguarda realizada pelo SPHAN em sua fase inicial. 

As fotografias presentes no Arquivo são, em sua grande maioria, produto da 

contratação sistemática e do trabalho remunerado de fotógrafos profissionais ou técnicos da 

instituição em atividade, proposta administrativa conduzida no período entre 1937 e 1960 

(FONSECA; CERQUEIRA, 2013), que entendia a fotografia como determinante para a 

realização das atividades de preservação e salvaguarda realizada pelo SPHAN em sua fase 

inicial. 

Os fotógrafos cobriam grandes distâncias, produzindo registros fotográficos que se 

mostravam determinantes para a identificação de valores estéticos nos bens, para constituição 

dos processos de tombamento e para a seleção do patrimônio nacional – que viriam a se tornar 

fontes documentais disponíveis para análise em processos de tombamento mais antigos. Nesta 

fase inicial, a elaboração de estudos técnicos para determinação dos critérios de valor 

atribuídos ainda não era determinada pela Portaria Nº 11, de 11 de setembro de 1986 

(Resoluções sobre a Instauração do Processo de Tombamento); estes estudos compunham, 
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desde a criação do SPHAN
5
, as publicações da Revista do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, periódico que “[...] atuou complementariamente às ações desse Serviço, ora 

propondo uma ampliação do escopo de ações possíveis por parte da Instituição, ora 

reforçando os critérios e abordagens lançados por esta ou, ainda, incentivando o debate com 

outros setores da sociedade [...]” (THOMPSON; LEAL; SORGINE; TEIXEIRA; 2012, p. 

167) 

É possível afirmar que ocorria, nesses primeiros momentos de atuação do SPHAN, 

certo destaque, supremacia ou valorização do critério de valor artístico em detrimento de 

outros valores, como o histórico – neste ponto a imagem era fundamental para a 

documentação dos aspectos estéticos. Nesse momento, a identificação de bens aos quais seria 

atribuído valor de patrimônio relacionava-se à identificação de determinadas características, 

que tinha, a ver com a ideia de “arte universal” (ver CHUVA, 2003), dos modernistas 

mineiros. A fotografia se apresentava como um instrumento que documentava essas 

características.  

No entanto, o uso da fotografia como instrumento para o registro do patrimônio 

edificado não era prerrogativa brasileira e não foi inaugurada pelo Estado Novo de Getúlio 

Vargas. De fato, a França destacou-se em meados do século XIX pelo pioneirismo do uso da 

fotografia como instrumento para a preservação do patrimônio desde a invenção dos 

primeiros processos fotográficos, como a heliografia (processo químico que permitia a 

fixação de imagens em placas de estanho), desenvolvida em 1826 pelo francês Joseph 

Nicéphore Niépce; o calótipo ou talbótipo (que fixava imagens em papéis sensibilizados), 

desenvolvido na França pelo inglês William Henry Fox Talbot; e a daguerrotipia, (que 

utilizava como suporte placas de cobre cobertos por uma camada de prata) desenvolvida pelo 

francês Louis Jacques Mande Daguerre em 1839, após um período de sua parceria com 

Niépce (BORGES, 2003, p.38). 

Anos depois de sua invenção, em 1851, o governo instaurado após o golpe de 

Napoleão III propôs uma Missão Heliográfica através da Comissão de Monumentos 

Históricos com o objetivo de “inventariar, mediante fotografias, o patrimônio arquitetônico da 

França” (BORGES, 2003, p. 118). Para tanto, foram convidados fotógrafos pioneiros 

                                                           
5
 THOMPSON, Analucia; LEAL, Claudia F. Baeta; SORGINE, Juliana; TEIXEIRA, Luciano dos Santos. 

História e Civilização Material na Revista do Patrimônio. In: CHUVA, Márcia (org). REVISTA DO 

PATRIMÔNIO HISTÓRIO E ARTÍSTICO NACIONAL, Nº34 – História e Patrimônio. Rio de Janeiro: IPHAN, 

2012. p. 167-197. 
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franceses Henri Jean-Louis Le Secq, Jean-Baptiste Gustave Le Gray, Édouard-Denis Baldus, 

Hippolyte Bayard e Auguste O. Mestral. A maior preocupação da missão era registrar 

construções medievais e identificar seu estado de conservação. Todavia, o resultado da missão 

“algo em torno de 300 negativos representando construções medievais que deveriam passar 

por obras de restauração, não somente nunca foi publicado nem exposto pela comissão, como 

nem mesmo foi copiado.” (KRAUSS, 2006, p. 162). 

No Brasil, o durante os anos do Governo Vargas a fotografia começa a integrar as 

ações institucionais e do governo federal. Além do campo do patrimônio, outras áreas ligadas 

à cultura também receberam atenção, integrando o Departamento de Propaganda e Difusão 

Cultural (DPDC, de 1934), que possuía, dentre outras, uma Seção de Cinema e uma Seção de 

Fotografia. E em 1940, o ministro de Educação e Saúde, Gustavo Capanema solicitou ao 

fotógrafo Erich Joachim Hess (que, inclusive, prestava serviços ao SPHAN), para documentar 

obras realizadas por Getúlio Vargas por todo o país, que, no entanto, não foi completado ou 

impresso. Muitas dessas fotos de Erich Hess viriam a figurar na série Isto é o Brasil! (1959), 

com prefácio e legenda de Rachel de Queiroz e introdução de Rodrigo Melo Franco de 

Andrade (GRIECO, 2013).  

Os inventários de registro fotográfico passaram a integrar diversas esferas e políticas 

federais nas décadas de 1930 e 1940, onde destacamos a preservação do patrimônio nacional, 

pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Federal:  

“O patrimônio como campo de conhecimento e de ação de políticas públicas era 

muito novo. O Serviço enfrentou pesadas batalhas jurídicas para efetivar o 

tombamento de determinados bens, principalmente os que se encontravam fora da 

esfera pública. Nesse sentido, o trabalho com os inventários era fundamental, como 

momento dos estudos, das discussões técnicas, do aprofundamento do conhecimento 

histórico.” (CALABRE, 2009, p. 26) 

Rodrigo Melo Franco de Andrade, também partilhava da noção de que a fotografia 

constituía um instrumento importante. Primeiro diretor do Instituto quando este ainda era 

denominado de Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), parecia 

perceber as fotografias como documentos essenciais para a condução das ações de 

preservação (dentre elas, a aplicação do instrumento do tombamento). Ao enviar 

recomendações para Godofredo Filho, técnico do SPHAN encarregado do distrito da Bahia, 

as seguintes recomendações:  

“[...] Com o objetivo de facilitar a tarefa, o relatório referente a cada 

monumento ou edificação poderá ser bem mais resumido que os que o 
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senhor tem elaborado, mas todos deverão ser acompanhados de 

documentação fotográfica tão completa quanto possível”
6
. 

Estas imagens registraram e, ao mesmo tempo, definiram as feições do patrimônio 

histórico e artístico nacional. Seguindo parâmetros que seriam definidos pelo órgão, este 

também se colocava como agente responsável por esta produção, e delineava, bem a bem, o 

que lembrar e como lembrar. Os fotógrafos cobriam grandes distâncias, produzindo registros 

fotográficos que se mostravam determinantes para a identificação de valores estéticos nos 

bens, para constituição dos processos de tombamento e para a seleção do patrimônio nacional, 

constituindo-se em fontes documentais disponíveis para análise em processos de tombamento 

mais antigos. 

Um dos agentes responsáveis pela tarefa de registrar o patrimônio brasileiro, ou 

“coligir documentação fotográfica”, expressão recorrente nos processos de tombamento da 

década de 1930, foi o fotógrafo alemão radicado brasileiro Erich Joachim Hess. Cerqueira e 

Fonseca mapearam cerca de 5.367 fotografias de sua autoria reconhecida, o que o coloca 

como um dos fotógrafos de produção mais extensa (senão a mais extensa) e consistente no 

Arquivo Central. Em sua entrevista para a série Memórias do Patrimônio, Hess conta sua 

trajetória de fotógrafo amador a profissional, ao mesmo tempo em que realizava viagens para 

o Serviço do Patrimônio. Em um determinado momento, afirmou: 

“Naquele primeiro pedido, das viagens para Diamantina, a senhora tem o 

relatório completo, Nas viagens para Ouro Preto, a gente ia primeiro com o 

arquiteto, que dizia: ‘vai a tal e tal lugar’. Depois fazia as fotografias. Às 

vezes, fazia umas extras. Mas nessas viagens que eu fazia sozinho, eles nem 

sabiam para onde eu ia, nem eu. Só eu mesmo é que tinha que julgar o que 

achava interessante. Fazia a coisa mais importante e sabia o que eles 

precisavam, o que interessava.” (GRIECO, 2013, p. 114) (grifos meus). 

Com esta citação do fotógrafo Hess, é possível captar a natureza de seu trabalho no órgão 

(fotografar os bens listados em relatório previamente delimitado por técnicos), algumas 

decisões tomadas ao exercer sua profissão. Como fotografar, o que fotografar – Hess 

reconhecia pela prática o que era interessante para seu empregador. Nesse ponto, ponderamos 

sobre afirmações como a do historiador Peter Burke, em “Testemunha Ocular: história e 

imagem”.: “[...] seria imprudente atribuir a esses artistas repórteres um ‘olhar inocente’ no 

sentido de um olhar que fosse totalmente objetivo, livre de expectativas ou preconceitos de 

                                                           
6
 Rodrigo Melo Franco de Andrade em correspondência de 1937 ao Escritório da Bahia, citado em “Mapeamento 

preliminar das atividades dos fotógrafos no IPHAN (1937-1987)” (FONSECA; TEIXEIRA; 2013, p.11).  

Para a apresentação de citações de fontes como entrevistas ou trechos de documentos administrativos presentes 

no ACI/RJ será utilizado o formato itálico. 
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qualquer tipo.” (BURKE, 2004, p.24) e poderíamos questionar onde começava e terminava a 

autonomia de Hess e de outros fotógrafos como produtores dessas imagens. Para além das 

questões autorais, é preciso reconhecer o caráter pioneiro desses trabalhos, de certa forma, 

desbravadores – visitas encomendadas a localidades afastadas da capital (na época, ainda a 

cidade do Rio de Janeiro) e até mesmo a locais desconhecidos pelos técnicos.  

É objetivo deste trabalho enfocar os processos de dissociação destas fotografias no 

Arquivo Central do IPHAN/RJ; dada a importância da fotografia para as ações de preservação 

do Instituto, seu papel como documento essencial para identificação e atribuição de valor de 

patrimônio nacional aos bens tombados e a sua importância para a construção do patrimônio 

documental nacional, haja vista também a relevância da ação dos fotógrafos para a seleção e 

construção do patrimônio nacional. As imagens que produziram eram chamadas 

frequentemente em ofícios, memorandos e telegramas de “documentação fotográfica 

elucidativa”
7
. Técnicos da instituição utilizavam as fotografias como documentação para 

determinar e opinar, favoravelmente ou não, em diversas questões referentes à preservação 

dos bens. Já em 1938, primeiro ano de atividade do órgão de preservação, Rodrigo Melo 

Franco de Andrade, seu diretor, ao responder em 21 de março de 1938 uma correspondência 

enviada pelo Bispo de Pelotas, afirmou:  

“[...] No exercício das atribuições que a lei lhe conferiu, foi que esta 

repartição tomou a iniciativa de notificar a Mitra Diocesana de Pelotas, na 

pessoa de seu alto representante legal, que é V.Excia. do propósito de 

inscrever a Matriz de São Pedro, da cidade de Rio Grande no livro do 

tombo a que se refere o art. 4, nº.3, do mencionado Decreto-lei. Mas rogo a 

V. Excia. não supor que tal inciativa tenha sido tomada levianamente e 

baseada em informações errôneas, pois estrita verdade é que a notificação 

só foi expedida depois de acurado estudo do relatório apresentado a esse 

respeito, em 7 de julho de 1937 pelo então assistente técnico deste Serviço, 

Snr.  Augusto Meyer, relatório esse que veio acompanhado não só de 

dados históricos desenvolvidos pela igreja em questão, mas também de 

profusa documentação fotográfica, plantas e referências bibliográficas 

acerca da edificação.”
8
(grifos meus) 

Um dado relevante para nossa discussão é que, nesse relatório, fotografias, plantas e 

referência bibliográficas não podem ser encontrados no processo de tombamento do bem em 

questão, a Matriz de São Pedro em Rio Grande (RS). Grande parte da documentação 

encontrada nesse dossiê faz parte da troca de correspondência oficial gerada pelas discussões 
                                                           
7
 Como um dos exemplos do uso da expressão, citamos: ACI/RJ. Série Processos de Tombamento. PT 0836-T-

71. Igreja: Bom Jesus dos Martírios, Recife (Pernambuco), Volume 2 de 3. Memorando de Renato Soeiro 

(Diretor DPHAN), em 21.9.1970. 
8
 ACI/RJ. Série Processo de Tombamento. PT 0001-T-38. Igreja Matriz de São Pedro e Capela da Ordem 

Terceira de São Francisco (Rio Grande, RS), Volume 1 de 2. Folhas 13 e 14. 
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acerca da inscrição do bem no Livro do Tombo das Belas Artes, à revelia do padre e do Bispo 

de Pelotas, e da construção de prédios da administração municipal em terrenos próximos à 

edificação, após seu tombamento. 

São exemplos da utilização da documentação fotográfica como documentos essenciais 

para os técnicos do instituto o parecer da museóloga Lygia Martins Costa: “à vista das 

fotografias da Igreja de S. José de Itapacoacanga, no Sêrro, MG [...] pode-se concluir estar a 

igreja menos sacrificada do que seria de esperar pela documentação de 1938 e 1956“, no 

processo de tombamento nº 0839-T-71, da Igreja Matriz de São José, no Sêrro (MG); e o 

arquiteto Paulo Thedim Barreto “à vista de documentação existente na DPHAN (plantas e 

fotografias), opinamos a favor do tombamento” no processo de tombamento nº 0490-T-48 das 

igrejas de Nossa Senhora da Conceição e Bom Jesus da Glória (Missões) em Jacobina (BA). 

Notamos, nesses dois exemplos, como as fotografias pareciam constituir em si argumentos e 

informações suficientes sobre os bens e os valores atribuídos aos mesmos, sendo possível para 

os técnicos especialistas identificar estes valores documentados nas fotografias. 

Contudo, apesar da compreensão da fotografia como documento ou prova de uma 

dada realidade, retomamos o alerta do historiador e fotógrafo Boris Kossoy: 

“O compromisso da fotografia é com o aparente das coisas. A fotografia é 

certamente um registro do visível; ela não é, nem pretende ser, um raio X 

dos objetos ou das personagens retratadas. Seu fascínio reside exatamente aí, 

na possibilidade que oferece à pesquisa, à descoberta e às múltiplas 

interpretações que os receptores dela farão ao longo da história.” (KOSSOY, 

2009, p. 143).  

Assim, as fotografias ofereceriam um ponto de vista, perspectiva ou narrativa sobre 

um objeto, pessoa ou contexto, em dado instante. E pensando na utilização destes documentos 

por instituições de memória como o Arquivo Central/RJ, a preservação de outros suportes 

documentais que reúnam informações sobre estes cenários que as produziram se apresenta 

como essencial. Ou nas palavras de Kossoy: 

“A fotografia conecta-se a uma realidade primeira que a gerou em algum 

lugar e época. Porém, perdendo-se os dados sobre aquele passado, ou 

melhor, não existindo informações acerca do referente que a originou, o que 

mais resta? Uma imagem perdida, sem identificação, sem identidade... sem 

história”. (KOSSOY, 2009, p. 129) 

Não é um dos objetivos deste trabalho abordar com profundidade as relações da 

fotografia com campos como a Estética, a História da Arte, a Memória e a Iconografia, e sim, 

tratar da fotografia enquanto documento e as repercussões de sua dissociação. Contudo, 

partimos do pressuposto da historiadora e socióloga Maria Eliza Linhares Borges: 
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“[...] as imagens fotográficas devem ser vistas como documentos que 

informam sobre a cultura material de um determinado período histórico e de 

uma determinada cultura, e também como uma forma simbólica que atribui 

significados às representações e ao imaginário social” (BORGES, 2003, 

p.73).  

Fotografias informam não apenas sobre o objeto que retratam, mas também sobre o 

contexto que as produziram. Ela é escolha e: 

“[...] pressupõe um jogo de inclusão e exclusão. É a escolha e, como tal, não 

apenas constitui uma representação do real, como também integra um 

sistema simbólico pautado por códigos oriundos da cultura que os produz. 

Diferentemente da pintura, do desenho, da caricatura, a representação 

fotográfica pressupõe uma inter-relação entre o olho do fotógrafo, a 

velocidade da máquina e o referente.” (Idem, p.82-83).  

Assim, proponho aqui, considerando as particularidades da imagem fotográfica, discutir as 

relações que se estabeleceram durante o processamento destas imagens no arquivo do órgão 

de preservação. Para compreender a ligação entre a extensa produção fotográfica 

encomendada pelo SPHAN, as problemáticas causadas por sua dissociação, o papel destes 

agentes envolvidos (fotógrafos e técnicos), da qual a obra de Erich Hess faz parte, e o 

contexto dessa mesma produção (período de contratação dos fotógrafos), é preciso começar (e 

não seria diferente) pelo princípio: a própria criação do IPHAN e de seu arquivo institucional. 

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
9
, como órgão de preservação 

do patrimônio cultural, é responsável pela produção de conhecimento técnico a partir de suas 

práticas, produzindo, consequentemente, uma documentação essencial para a salvaguarda do 

patrimônio cultural que vem sendo reunida, desde 1936, em seus arquivos institucionais. São 

acervos documentais de diversas tipologias, que refletem em seus conteúdos e suportes as 

condições de produção de visões sobre o patrimônio; os discursos, as narrativas e as posturas 

institucionais de atribuição de valor cultural; os diálogos e silêncios na comunicação da 

instituição e com a sociedade. São testemunhos documentais também das mudanças no 

conceito de patrimônio nacional e da incorporação de novas práticas e instrumentos de 

preservação, como a Lei nº 3.924 de 16 de julho de 1961, conhecida como a Lei da 

Arqueologia, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos de qualquer 

                                                           
9
 Originalmente, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). Foi criado pela Lei nº 378 de 

13 de janeiro de 1937, durante o Governo de Getúlio Vargas. Atualmente encontra-se vinculado ao Ministério da 

Cultura, como órgão da administração direta. Considerando as diversas mudanças de nomenclatura da instituição 

(Diretoria, em 1946; Instituto, em 1970; Secretaria, em 1979, associada à Fundação Nacional Pró-Memória/ 

FNpM; Subsecretaria/FNpM, em 1985; Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural/ IBPC, em 1990) até sua 

configuração atual como Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1994, adotaremos a sigla 

IPHAN durante todo o trabalho de maneira a unificar o tratamento do tema.  
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natureza existentes no território nacional, e como o Registro de Bens Culturais de Natureza 

Imaterial, (através do Decreto-lei nº 3.551 de 2000). Leis como essas, além de decretos, 

normas e portarias regulam a proteção do patrimônio cultural (nas esferas federais, estaduais e 

municipais) durante a trajetória da atuação institucional
10

. 

O atual Arquivo Central do IPHAN/ Seção Rio de Janeiro, denominado Arquivo do 

Patrimônio
11

 (ou “Arquivo”, apenas) teria sido criado ainda em 1936, um ano antes do 

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN, atual IPHAN) ter sido 

oficializado
12

. Não foram encontradas, por isso, atas com data exata de sua criação, ou 

indicações precisas sobre suas atribuições na época, mas fontes apontam o ano de 1936 como 

data de início do funcionamento de um arquivo, como se lê no Guia Preliminar: Arquivo 

Central do IPHAN (IPHAN, 1996, p. 5), e nos verbetes da série Memórias do Patrimônio
13

, 

sendo que este último informa que, nesse período inicial, uma de suas funções era a de 

arquivar as correspondências de Rodrigo Melo Franco de Andrade, chefe da repartição que 

viria a ser o SPHAN.  

O conteúdo da Entrevista com Judith Martins, na série Memórias do Patrimônio, 

oferece informações complementares sobre este período inicial. Judith Martins,
14

 que se 

tornou, em abril de 1936, uma das primeiras funcionárias do Serviço como secretária de 

Rodrigo Melo Franco de Andrade, viria a se tornar chefe do Arquivo anos mais tarde. Ela 

afirma que foi durante os anos em que o SPHAN funcionou no Edifício Nilomex,
15

 no Centro 

da cidade do Rio de Janeiro, que: 

“[...] se estruturaram os primeiros arquivos. Dr. Rodrigo começou a fazer 

pesquisas, indicava a bibliografia de monumentos e pedia a amigos, na 

Bahia e em Minas Gerais, informações, documentação fotográfica... Foi 

                                                           
10

 O IPHAN reúne, aproximadamente, 12.000 metros lineares de acervos arquivísticos, distribuídos entre as 27 

superintendências estaduais (capitais e distrito federal); os Arquivos Centrais do IPHAN, divididos em 2 seções, 

Rio de Janeiro e Brasília; 28 escritórios técnicos e 4 unidades especiais. 
11

 A criação do atual Arquivo Central/ Rio de Janeiro data de 1936, meses antes da fundação do Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN, atual IPHAN), em 1937. Na ocasião era chamado de 

Arquivo do Patrimônio. (THOMPSON, 2010, p. 33). 
12

 A criação do SPHAN foi oficializada através da Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937, em seu Artigo 46. 
13

 Série publicada pela Coordenação–Geral de Pesquisa e Documentação (Copedoc/ DAF), contendo a 

transcrição de entrevistas concedidas ao Projeto Memória Oral do Patrimônio Cultural, além de artigos e 

verbetes complementares aos temas tratados. Até o presente momento, foram publicadas as entrevistas de Judith 

Martins (historiadora), Augusto da Silva Telles (arquiteto) e Erich Joachim Hess (fotógrafo). 
14

 Judith Martins (Juiz de Fora/MG, 19/10/1903 – Rio de Janeiro/RJ, 27/10/2000). Uma das primeiras 

funcionária do SPHAN, foi historiadora da arte, secretária de Rodrigo Melo Franco de Andrade e chefe da Seção 

de História e do Arquivo Central/RJ. 
15

 As instalações do SPHAN funcionaram no Edifício Nilomex, à Rua Nilo Peçanha, até 1945, quando o órgão 

foi transferido para o recém-construído Palácio da Cultura, atual Palácio Gustavo Capanema, à Rua da Imprensa, 

16. Em 2008 o Edifício Nilomex foi unificado ao vizinho Edifício Castelo, assumindo o nome deste último. 
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tudo praticamente de graça. O Serviço ainda não tinha sido criado. Fazia 

parte do Ministério [da Educação e da Saúde], mas não tinha verba. Não 

tinha nada. Era por meio de amizade mesmo – o Dr. Rodrigo tinha muitas – 

que se conseguiam informações.” (In THOMPSON, 2010, p. 32) 

Através desta rede de amizades, o Arquivo teria passado a reunir não somente 

correspondências da repartição, mas também documentação selecionada por Rodrigo Melo 

Franco de Andrade e por outros intelectuais envolvidos no projeto de seleção, atribuição e 

reconhecimento de valores de patrimônio nacional, pautados por critérios específicos. Mas 

são suas amizades no estado da Bahia que vão irão orientar uma primeira tentativa de 

organização desta documentação coletada, criada por um monge beneditino de origem alemã. 

Dom Clemente Maria da Silva Nigra residia desde agosto de 1922 no Mosteiro de São 

Bento da Bahia na cidade de Salvador.
16

 Suas atividades diárias se dividiam entre a vida 

monástica, a direção do Colégio de São Bento e estudos sobre história da arte no período 

colonial do Brasil,
17

 conduzidos em grande parte pelo estudo da documentação reunida pelos 

próprios beneditinos desde sua chegada ao território brasileiro, no século XVI
18

. De acordo 

com o próprio Dom Clemente, em entrevista para a Série Memória Oral em 1983, a leitura de 

um de seus artigos teria motivado Rodrigo Melo Franco de Andrade a solicitar ao ministro 

Gustavo Capanema e ao abade do mosteiro que cedesse D. Clemente ao SPHAN. Assim, 

segundo D. Clemente, ele teria ficado: 

 “[...] à disposição do Patrimônio, com o encargo de fazer pesquisas 

históricas condizentes com o caráter do Patrimônio Histórico [...] Se 

conseguiu que o próprio cabido geral da Ordem Beneditina, em 15 de maio 

de 1940, me autorizar e me autorizou a dedicar-me inteiramente ao serviço 

do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, nomeando-me, ao mesmo 

tempo, para facilitar a minha ação em todos os arquivos da Ordem, 

arquivista-mor da Ordem Beneditina do Brasil. Assim estava feito o meu 

envolvimento no Patrimônio Histórico.” (ACI/ RJ. Série Memória Oral. 

Dom Clemente da Silva Nigra. 1983). 

Em sua entrevista, D. Clemente fornece dados sobre sua formação acadêmica 

completada na Bahia, que consistia em “o ano de noviciado, dois anos de Filosofia e três de 

                                                           
16

 As informações foram coletadas por intermédio de entrevistas concedidas por Dom Clemente em 1983 ao 

Projeto Memória Oral da Preservação do Patrimônio Cultural, que compõe a atual Série Memória Oral do 

ACI/RJ. 
17

 Com destaque para suas pesquisas realizadas sobre os escultores Frei Agostinho da Piedade (Bahia) e Frei 

Agostinho de Jesus (Rio de Janeiro), as quais originaram o livro Os dois escultores: Frei Agostinho da Piedade e 

Frei Agostinho de Jesus, editado em 1971. 
18

 Documentação chancelada em 2012 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (Unesco) como “Memória do Mundo”, especificamente a coleção Livros do Tombo da Arquiabadia de 

São Sebastião da Bahia (Mosteiro de São Bento), reúne dados do século XVI ao XIX, registrando mais de 400 

anos de história da Bahia. Disponível em: http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/materias/1466342. Acesso: 

mai.2013. 

http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/materias/1466342
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Teologia [...] em Roma, tive ocasião de fazer um curso resumido, muito bem dado, sobre as 

Artes Plásticas da Cidade Eterna”, e também a natureza de sua atuação no SPHAN, onde, 

afirma “o Dr. Rodrigo me deixou completa liberdade tanto quanto ao assunto e quanto ao 

lugar das pesquisas que eu devia fazer.” Dom Clemente teria realizado extensas pesquisas, 

viagens (Portugal e Rússia são citados) e pesquisas a arquivos portugueses, fotografando e 

microfilmando documentos relevantes “[...] a respeito das Belas Artes, sobretudo em relação 

ao Brasil”. E finalmente, proposto um método de organização do Arquivo do Patrimônio, que 

seria preterido em favor de outra lógica de organização ou arranjo da documentação, proposta 

por Carlos Drummond de Andrade, funcionário do SPHAN encarregado do arquivamento da 

documentação. As origens e trajetória do Arquivo do Patrimônio, sua importância e 

centralidade durante um período considerável
19

 de atuação do IPHAN, serão discutidas neste 

trabalho para melhor compreender os processos e agentes que levaram à dissociação 

documental do acervo fotográfico.  

Os acervos documentais do Arquivo Central/RJ encontram-se atualmente organizados 

nas séries Inventário, Obras, Processos de Tombamento, Personalidades, Técnico-

Administrativo, Etnografia, Assuntos Internacionais, Mapas e Plantas, Legislação, Conselho 

Consultivo, Etnografia, Arqueologia e Centro de Restauração de Bens Móveis e Integrados. 

Porém, dentre estas diversas séries, complementares entre si, destacaremos para análise do 

tema a Série Processos de Tombamento. 

A Série Processos de Tombamento consiste de documentos de caráter oficial, de 

tipologias e suportes heterogêneos, comportando os estudos e pareceres que justificam ou não 

o tombamento (regulado pelo Decreto-lei nº 25 de 1937 e pela Portaria nº 11/1986) de um 

determinado bem, assim como certidões, recibos, notificações e anuências. Constitui um 

subgrupo documental
20

 que data desde o início das atividades do instituto, tramitando e sendo 

alimentada constantemente. Seus conteúdos documentais são testemunhos da atuação técnica 

do IPHAN e da aplicação do instrumento do tombamento desde sua criação; documentos 

administrativos que também possuem uma importância histórica, artística, cultural e 

probatória.  Por reunir também parte do acervo mais antigo do Arquivo e oferecer subsídios 

                                                           
19

 O ACI/RJ atualmente é responsável pela abertura, inscrição e arquivamento de processos de tombamento, 

além da guarda da documentação histórica que permanece sob sua guarda. O Arquivo Central/ Seção Brasília 

lida atualmente com a documentação originada da aplicação do registro de bens culturais de natureza imaterial, 

dentre outras temáticas. 
20

 Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística do Arquivo Nacional define “Subgrupo” como: “num 

plano de classificação ou código de classificação, a subdivisão de um grupo” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, 

p.158).  



21 

 

 

 

para estudos sobre o patrimônio cultural, o conteúdo desta série, a segunda mais pesquisada 

no ACI/RJ
21

, compreende a maioria dos acervos tratados pela Divisão de Conservação de 

Acervos Documentais, setor subordinado à Coordenação-Geral de Pesquisa e Documentação 

do Departamento de Articulação e Fomento (DAF/Copedoc), encarregado da promoção de 

ações na área de preservação e conservação de acervos. Dentre essas ações, listamos o 

diagnóstico dos acervos das superintendências regionais e escritórios técnicos, sua 

organização, seminários, consultorias, visitas técnicas e cursos de treinamento na área de 

conservação, instalação de Unidades Mínimas de Conservação (UMCs)
22

 e ainda a 

modernização de laboratórios já existentes no IPHAN, buscando a padronização das práticas 

de preservação e conservação de acervos no Instituto.  

Uma peculiaridade que inicialmente despertou atenção na série Processos é que se 

trata de uma documentação simultaneamente corrente e permanente
23

, que pode voltar a 

tramitar e receber novos documentos referentes ao bem tombado, que se misturam a 

documentos históricos, adquirindo, por consequência, o mesmo peso jurídico e probatório. 

Inicialmente, a pesquisa em questão enfocando os agentes envolvidos, procedimentos 

administrativos de produção e circulação de documentação, orientou-se para produzir 

reflexões que orientassem a elaboração de projetos de preservação destes dossiês. Porém, com 

o aprofundamento das análises da Série Processos, outros questionamentos relevantes para o 

campo da preservação de acervos documentais, contradições e lacunas se avolumaram, a 

ponto de configurar o problema central desta dissertação. 

A dissociação, palavra originada do latim dissociatione
24

, remete, em seu significado 

literal ao ato ou efeito de separar, desagregar, desintegrar, decompor. Refere-se a processos 

químicos e físicos relacionados com a desagregação de moléculas. É um termo utilizado por 

arquivistas, museólogos e bibliotecários para identificar um dos 10 Agentes de Deterioração 

passíveis de atingir instituições de guarda de acervos culturais, de acordo com o extenso 
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 Os dados disponíveis sobre as Séries mais consultadas são: Inventário (28%), Processos de Tombamento 

(26%), Obras (17%), Mapas e Plantas (9%), Técnico Administrativo (7%), Outras (6%), Personalidades (4%), 

Base de Dados (2%), Assuntos Internacionais (1%). Fonte: IPHAN. Arquivo Central/RJ. Pesquisa: Séries e 

Finalidades. 2012. 
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 Sendo 8 UMC’s instaladas nas superintendências regionais, ou unidades descentralizadas do Instituto, e 1  

localizada na COPEDOC/BsB (Brasília). 
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 De acordo com a Teoria das Três Idades, baseada no ciclo de vida dos documentos em arquivos, os 

documentos são classificados em: correntes, correntes intermediários ou permanentes, “[...] de acordo com a 

freqüência de uso por suas entidades produtoras e a identificação de seus valores primário e secundário”. Fonte: 

ARQUIVO NACIONAL. Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística. Rio de Janeiro, 2005. p. 160. 
24

 PERSEUS DIGITAL LIBRARY. Latim Word Study Search Tool. Disponível em: 

http://nlp.perseus.tufts.edu/hopper/. Acesso em: set. 2013. 
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verbete de autoria de R. Robert Waller e Paisley S. Cato para o Canadian Conservation 

Institute, agência especial do Departamento Canadense de Patrimônio, uma das referências 

atuais para o campo da preservação e conservação de acervos. Tomaremos como definição do 

conceito para fins de análise desta dissertação aquela proposta por Waller e Cato nesse 

mesmo verbete
25

: 

“A dissociação resulta da tendência natural que sistemas ordenados 

possuem de desmoronar ao longo do tempo. Processos de manutenção e 

outras barreiras à mudança são necessários para evitar esta desintegração. 

Dissociação resulta em perda de objetos ou dados relacionados aos objetos, 

ou a capacidade de recuperar ou associar objetos e 

informações.”(WALLER; CATO; 2013) 

Considerando que as práticas de dissociação documental ocorridas no Arquivo 

Central/ Seção Rio de Janeiro atingiram diversas tipologias documentais, é preciso reforçar 

que aqui, as análises desses processos conferiram ênfase maior aos documentos fotográficos. 

Este destaque se deu pelo entendimento da autora de que as fotografias que integram o acervo 

do ACI/RJ são fontes importantes de informação não só sobre o bem cultural retratado, mas 

também sobre o contexto histórico; as práticas sociais; e as modificações no ambiente em que 

se inserem (mudanças no contexto urbano, restaurações e intervenções conservativas; usos 

diversos etc.). São também produto de uma proposta administrativa que incluiu a contratação 

sistemática de fotógrafos profissionais e da ação dos técnicos da instituição, que refletem a 

visão da fotografia pelo IPHAN como essencial para a realização das atividades de 

preservação e salvaguarda (CERQUEIRA; FONSECA, 2013). 

A proposta de análise das práticas de dissociação da documentação fotográfica do 

Arquivo Central/RJ será discutida de maneira interdisciplinar, tomando de empréstimo 

conceitos e noções de campos como a Arquivologia, tais como definições de termos usados 

pelo ACI/RJ como “série”, “dossiês”, “arranjo”, na sua utilização contemporânea conforme as 

definições do Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005), publicado pelo 

Arquivo Nacional, referência também para definições de conceitos como a Teoria das Três 

Idades, o princípio de proveniência ou principio de respeito aos fundos. Como bibliografia 

utilizada sobre o princípio de respeito aos fundos, selecionamos obras como o Manual de 

Arranjo e Descrição dos Arquivos (1898) da Associação dos Arquivistas Holandeses, de 

autoria de S. Muller, J. A. Feith e R. Fruin
26

, considerada um dos mais relevantes compêndios 
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 WALLER, R. Robert.; CATO, Paisley S. Dissociation. In: CCI-ICC On line. 2013 
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 Utilizamos a versão reeditada do chamado Manual dos Holandeses pelo Arquivo Nacional em 1973: 

ARQUIVO NACIONAL. Manual de Arranjo e Descrição de Arquivos. Associação dos Arquivistas 
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de orientações técnicas sobre classificação e arranjo no campo da Arquivologia. Combinada a 

esta obra de referência, utilizaremos artigos de autores como arquivista francês Michel 

Duchein, historiador e arquivista, atual Inspetor-geral honorário dos Arquivos da França, e 

que foi presidente do Conselho Internacional de Arquivos, com diversos artigos publicados 

sobre Arquivologia. Também destacamos os arquivistas brasileiros e cientistas da informação 

Maria Odila Fonseca e José Maria Jardim. Uma das maiores responsáveis pela expansão da 

Arquivologia como disciplina acadêmica, Maria Odila Fonseca promoveu reflexões sobre a 

interdisciplinaridade e suas contribuições na obra Arquivologia e Ciência da Informação 

(2005). Para a análise da noção de organicidade compreendida em sua relação com a 

dissociação documental (tema interdisciplinar), utilizamos Arquivologia e Ciência da 

Informação, de Maria Odila Fonseca e também a dissertação de mestrado A preservação da 

organicidade da informação arquivística (2012) de Luana de Almeida Nascimento. Dentre 

outras obras utilizadas do campo da Arquivologia com perfil interdisciplinar e articulado com 

a preservação de acervos, destacamos A preservação da informação arquivística 

governamental nas políticas públicas no Brasil (2008), de Sergio Conde de Albite Silva, 

arquivista e cientista da informação e a tese de doutorado de Solange Sette Garcia de Zúñiga, 

cientista da informação e especialista em preservação, Documentos como objeto de políticas 

públicas em preservação e o acesso à informação: o caso das bibliotecas e arquivos (2005). 

Sobre a trajetória do Arquivo Central/RJ, da formação de seu acervo e do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, por associação, serão utilizados documentos 

administrativos do próprio ACI/RJ, das séries Memória Oral e Técnico-Administrativa, além 

de documentos diversos da série Processos de Tombamento, Obras e Inventário.  Somam-se a 

esses documentos as publicações de técnicos do IPHAN como a série Memórias do 

Patrimônio (IPHAN), Entrevista com Judith Martins (2010), organizada por Analucia 

Thompson e Entrevista com Erich Joachim Hess (2013), organizada por Bettina Zellner 

Grieco; o artigo Mapeamento preliminar das atividades dos fotógrafos no IPHAN (1937-

1987), de Brenda Coelho Fonseca e Telma Soares Cerqueira.  

Sobre a trajetória do IPHAN, destacamos as obras Patrimônio em Processo (2005), de 

Maria Cecília Londres Fonseca, socióloga e membro do Conselho Consultivo do Patrimônio 

Cultural do IPHAN; e Os arquitetos da memória: sociogênese das práticas de preservação do 

                                                                                                                                                                                     
Holandeses. 2ª ed. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1973. 136 p., disponibilizada no portal digital do Arquivo 

Nacional.  
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patrimônio cultural no Brasil (anos 1930-1940) (2009), da historiadora e técnica do IPHAN, 

Márcia Regina Romeiro Chuva. Em conjunto, essas duas obras de referência para a 

compreensão do campo do patrimônio no Brasil oferecem um panorama da política federal de 

patrimônio cultural no Brasil, através da trajetória do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN). 

Do campo da Preservação e Conservação de acervos, serão discutidos os conceitos de 

preservação, conservação e conservação preventiva, com base em obras de referência para o 

tema como as pioneiras Cartas Patrimoniais de Atenas (1931) e Veneza (1964); a Teoria do 

Restauro (1966) de Cesare Brandi, uma das obras responsáveis pela articulação da concepção 

moderna de restauração. Mesmo problematizados atualmente, a leitura dessas obras oferece 

parte da trajetória da transformação dos conceitos de preservação e conservação.  O mesmo 

pode ser percebido nos textos selecionados de autores mais próximos das versões 

contemporâneas destes conceitos, como os arquivistas e especialistas em preservação norte-

americanos Helen Willa Samuels e Paul Conway.  

As visões mais contemporâneas dos conceitos de preservação e conservação podem 

ser encontradas em autores como os conservadores brasileiros Aloisio Arnaldo Nunes de 

Castro, em A trajetória histórica da conservação–restauração de arquivos em papel no Brasil 

(2008), Solange Sette Garcia de Zúñiga, Norma Cassares, conservadora do Arquivo Público 

do Estado de São Paulo, e Ingrid Beck, esta última conservadora do Arquivo Nacional e 

coordenadora do Projeto de Conservação Preventiva em Bibliotecas e Arquivos; e do 

restaurador espanhol Salvador Muñoz Viñas. Destacamos também a definição de dissociação 

apresentada pelos conservadores canadenses Robert Waller e Paisley S. Cato para o Canadian 

Conservation Institute, instituição de referência internacional. Com base nesses autores, serão 

analisados os métodos de acondicionamento e intervenções em suportes e as metodologias de 

contemporâneas de preservação de acervo, com destaque para o gerenciamento de risco. 

O gerenciamento de risco será abordado com base em autores de referência do campo, 

como os norte-americanos Peter Bernstein (historiador econômico especialista na história do 

risco) e Chris Caple (conservador). Também incluímos artigos que apresentaram a utilização 

da abordagem do gerenciamento de risco, como os conservadores holandeses Frederick 

Bearman e Eléonore Kissel. Quanto ao campo do gerenciamento de risco no Brasil 

destacamos também artigos da museóloga Adriana Cox Hollós e do cientista da conservação 

José Luiz Pedersoli Jr; e o Plano de Gerenciamento de Riscos: Salvaguarda e Emergência da 
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Fundação Biblioteca Nacional, trabalho publicado por Pedersoli e o conservador da BN 

Jayme Spinelli. Serão abordados também problemáticas de preservação de documentos em 

meio digital e a utilização da digitalização para a promoção do acesso à informação de 

documentos de arquivo.  

A metodologia do gerenciamento de riscos também inspirou a configuração desta 

dissertação de acordo com suas cinco etapas: estabelecer o contexto (o Arquivo Central/ RJ, 

suas séries documentais, agentes envolvidos); identificar os riscos (os métodos de arranjo 

utilizados e a dissociação como questão contemporânea no tratamento do acervo); analisar os 

riscos (as problemáticas provenientes da relativização do conceito de dissociação como risco 

no processo de arquivamento); avaliar riscos (as tomadas de decisão e as repercussões deste 

processo de dissociação consciente e continuada); tratar riscos (possibilidades de tratamento 

da década de 1980 e nos dias atuais). 

Considerando a extensão da Série Processos de Tombamento e do universo do recorte 

tipológico analisado – a tipologia Edificações – a pesquisa propôs estabelecer amostragens de 

dossiês por ano de inscrição, contendo diferentes tipos de bens, como “igreja”, “capela”, 

“paço”, “casa de saúde”, “engenho”, “reservatório”, “hotel”, “porto”, “fábrica”, “casa”, 

“sobrado”, “sobradão”, “solar”, “prédio” e “palacete”. Nestes bens verifica-se que subsistem 

os problemas causados pelas lacunas deixadas pela documentação fotográfica, que se 

apresentam de forma mais intensa (pela constância e quantidade destes tombamentos), visto 

que, em média, de 1938 a 2000, 11 a 12 bens deste tipo foram tombados por ano; mas 

também – e principalmente – por provocar complicações na leitura e identificação, no 

presente, dos critérios que levaram à seleção do bem em questão como patrimônio histórico e 

artístico nacional (como por exemplo, os valores estéticos documentados pelas fotografias); 

pelas impossibilidades de reparos e restaurações em caso de perda por sinistro (roubos, 

incêndios, enchentes, etc.); pelos obstáculos para identificação periódica de alterações 

realizadas pelo proprietário da edificação sem autorização prévia, agravadas pelas 

dificuldades de fiscalização de bens privados; pelas ambiguidades, equívocos e dúvidas na 

compreensão dos elaborados procedimentos administrativos que culminaram com a abertura 

do processo e a inscrição do bem (como, por exemplo, a atividade de pesquisadores e 

fotógrafos contratados pelo SPHAN que trabalharam extensivamente, documentando várias 

cidades do Brasil). 
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Este recorte se explica também pelo universo de aproximadamente 1.672 dossiês de 

bens tombados. Foi necessário, então, estabelecer esse recorte, com o auxílio de documentos 

administrativos como o Guia de Bens Móveis e Imóveis inscritos nos Livros do Tombo do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (1938-2009) e o Guia de Bens 

Tombados – Listagem por Tipologia e por Estado (1938-2005). Verificamos que seria 

preferencial optar por um recorte tipológico e que, dentre as tipologias de bens culturais 

materiais apontadas pelo último Guia, o conjunto que se destaca pela quantidade e constância 

nos tombamentos é composto por Bens Imóveis/ Edificações (799 bens).  

A análise dos processos de tombamentos de Edificações iniciou-se pelo ano de 1938, 

período de instauração de 234 processos de tombamento – em sua maioria, edificações. A 

leitura dos dossiês selecionados revelou que os tipos documentais comuns a todos os 

processos, que ditam a sua tramitação e que se repetem ano após ano são: a notificação de 

tombamento; os atestados de recebimento (ambas correspondências oficiais, emitidas pelo 

órgão); e a correspondência de anuência ou impugnação (carta, nota, bilhete ou telegrama, 

trocados entre proprietário e a instituição), documentação administrativa já prevista no 

Decreto-Lei nº 25/1937. Mas um ponto específico observado se mostrou constante nas leituras 

dos dossiês contemplados pelo recorte: as extensas documentações fotográficas mencionadas 

textualmente não constam dos processos de tombamento, devido a práticas de dissociação 

documental. 

Fotografias, algumas coletadas pelo SPHAN em datas até mesmo anteriores à abertura 

do Processo, começam a ser mencionadas com frequência nos ofícios, telegramas, relatórios, 

estudos e pareceres a partir dos anos de 1940. Há exceções: alguns processos possuem um 

número reduzido de fotografias presas a outros suportes, como cartas e clippings, ou que não 

conferem com os números apresentados em documentos administrativos no próprio dossiê. 

Outros possuem fotografias que foram acrescentadas posteriormente à inscrição do bem (no 

final da década de 1980, ou década de 1990), ou seja, que não fizeram parte do processo de 

atribuição de valor de patrimônio cultural; algumas das fotografias mais antigas permanecem 

nos dossiês porque estão coladas ou presas aos documentos textuais. Mas, em sua grande 

maioria, os processos contam com uma significativa lacuna iconográfica: os registros 

fotográficos, tidos pelos técnicos como documentos essenciais para seleção e salvaguarda dos 

bens tombados na ocasião de abertura, tramitação e inscrição, se encontram dissociados dos 
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processos de tombamento originais, dispersos em outras séries como a série Inventário, a série 

Obras e série Personalidades. 

Assim, a ausência dos documentos fotográficos mencionados nos processos de 

tombamento pode gerar ruídos, complicações, obstáculos e até mesmo equívocos na leitura 

destes documentos, bem como fornece indícios sobre a constituição do próprio Arquivo do 

Patrimônio. Neste sentido, pensar sobre a dinâmica de constituição do Arquivo Central do 

IPHAN/Seção RJ e a organização dos conteúdos informacionais e dos suportes empreendida, 

ou seja, sobre o tratamento dado pelo Arquivo à documentação permanente produzida pelo 

Instituto desde sua criação é também uma contribuição para preservação de acervos 

documentais, na medida em que o conhecimento dos acervos é essencial para a elaboração de 

planos que contemplem simultaneamente o tratamento dos aspectos físicos (suportes) e 

informacionais (conteúdos). Segundo o arquivista Paul Conway, membro da Society of 

American Archivists e especialista em preservação e conservação de acervos digitais, 

“Preservação é para o uso, e não simplesmente por si mesma 

[…] preservação em grande parte diz respeito à informação e ao 

conhecimento, em uma variedade de formas e formatos, que 

tenham sido identificados como tendo valores de longo 

prazo, incluindo o histórico, o legal, o probatório, o 

informativo e o monetário. Os arquivistas têm a 

responsabilidade de identificar esses valores. (CONWAY, 

1990, p. 206). (grifo meu) 

Amparada pela premissa proposta por Conway, a proposta da pesquisa é realizar uma 

analise das relações entre as atividades de organização da documentação técnica presente nos 

processos de tombamento produzidos pelo Instituto, as funções atribuídas a esta 

documentação, os agentes do patrimônio envolvidos no processo, a formação do “Arquivo do 

Patrimônio” e seus diálogos com as teorias Arquivísticas, buscando a compreensão destas 

funções e das tomadas de decisão referentes ao tratamento da documentação à luz das 

motivações que embasaram a constituição deste arquivo institucional. A pesquisa visa 

também promover a identificação de valores atribuídos à documentação ao longo da trajetória 

institucional, propiciando a definição de prioridades, subsidiando políticas e planejamentos 

que possibilitem ampliar o tempo de duração destes acervos e promovendo, em última 

instância, o acesso às fotografias e à informação. 

Partindo deste conceito de preservação de acervos ampliado, representado pela 

perspectiva presente na citação de Conway, as lacunas deixadas pelas fotografias serão 
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analisadas pela perspectiva teórico-metodológica interdisciplinar do gerenciamento de riscos 

para acervos e bens culturais, uma:  

 “[...] metodologia de gestão [que] representa um avanço em 

relação à abordagem atual da conservação preventiva do 

patrimônio, permitindo e estimulando o estabelecimento eficaz 

de prioridades para alocação de recursos a partir de uma visão 

integrada de todos os possíveis danos e perdas de valor para o 

patrimônio.” (HOLLÓS; PEDERSOLI JR., 2009, P. 78) 

A metodologia propõe comunicar, monitorar e revisar os passos já mencionados 

acima: (1) estabelecer o contexto; (2) identificar riscos; (3) analisar riscos; (4) avaliar 

riscos; (5) tratar riscos
27

. No contexto de identificação de riscos que se apresentam aos 

acervos documentais, destacamos nesta pesquisa a dissociação, que, de acordo com o 

Canadian Conservation Institute, consiste em: 

 “Eventos únicos raros e catastróficos, resultando em extensa perda de 

dados, objetos ou valores de objetos;” 

 “Eventos esporádicos e graves, ocorrendo a cada poucos anos ou 

décadas, resultando em perda de dados, objetos ou valores do objeto, 

e” 

 “Eventos contínuos ou processos, resultando em perda de dados, 

objetos ou valores atribuídos ao objeto.” (grifo meu) 
28

 

E também poderíamos acrescentar à definição, o desrespeito ao princípio da organicidade, 

entendido pela Arquivologia contemporânea como a “[...] relação natural entre documentos de 

um arquivo em decorrência das atividades da entidade produtora”
29

.  

Considerando estes pontos observados, a pesquisa propõe analisar as implicações da 

dissociação documental para a preservação arquivística e para a pesquisa.  Serão 

problematizadas as relações entre as posturas e tomadas de decisão do Arquivo Central/ Seção 

RJ no que tange à organização, a função e a dissociação documental e suas implicações para a 

preservação e a pesquisa. Assim, a dissociação documental, os conceitos de organicidade e o 

princípio de proveniência ou do respeito aos fundos (a preservação do contexto de produção 

dos documentos em sua organização arquivística) não serão encarados apenas sob a luz da 
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 Adaptação de Pedersoli & Hollós da Norma AS/NZS 4360:2004, Risk management. Joint Australian/New 

Zealand Standard, conforme proposta no artigo HOLLÓS, Adriana Cox; PEDERSOLI JÚNIOR, José Luiz. 

Gerenciamento de Riscos uma abordagem interdisciplinar. In: PONTODEACESSO – Revista do Instituto de 

Ciência da Informação da UFBA. Salvador, v. 3, n. 1, p. 72-81, abr. 2009. p. 78. Disponível em: 
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perspectiva arquivística atual, ou como um risco a ser gerido ou combatido, mas como uma 

questão processual, resultado de diversas escolhas, produto de diferentes contextos e 

possuindo significados e desdobramentos distintos.  

Assim, esta pesquisa toma de empréstimo conceitos e métodos da Arquivologia, da 

História, e da Preservação de Acervos utilizando uma perspectiva histórica e diacrônica, com 

o objetivo de, através de uma descrição detalhada e pormenorizada da trajetória do Arquivo 

Central do IPHAN/ Seção Rio de Janeiro e da situação atual do arquivo, a partir dos 

elementos que o compõem, para chegar à dissociação. A proposta é de que as práticas de 

dissociação que foram realizadas no ACI/RJ sejam analisadas como uma etapa desta 

trajetória, relacionada às diversas tomadas de decisões dos agentes que atuaram em sua 

constituição. 

O caráter interdisciplinar da pesquisa é foi determinado não somente pelo campo da 

Museologia, minha área de formação, mas também pelo Mestrado Profissional em 

Preservação do Patrimônio Cultural (PEP/ MP) do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN) e as temáticas abordadas pela pesquisa. Como bolsista lotada na 

Divisão de Conservação de Acervos Documentais da DAF/ Copedoc, cujas atribuições 

envolvem, entre outras tarefas, atividades de pesquisa, preservação e conservação preventiva 

de documentos do Arquivo Central do IPHAN/ Seção Rio de Janeiro (ACI/RJ), o contato 

diário com esta documentação foi, aos poucos, delineando questionamentos e indagações que 

guiaram o presente trabalho. 

Esta dissertação compreende três capítulos, cuja organização é inspirada na 

metodologia do gerenciamento de riscos, conforme apresentada pela Norma Australiana e 

Neozelandesa para o Manejo de Riscos
30

, já mencionada, utilizando suas cinco etapas de 

maneira a orientar os conteúdos abordados. 

O Capítulo 1: “A Documentação do Arquivo Central do IPHAN/ Seção Rio de 

Janeiro” é inspirado na etapa (1) estabelecer o contexto. Serão abordadas as diferentes 

concepções de arquivo, organicidade e proveniência presentes na criação do Arquivo do 

Patrimônio, atual ACI/RJ, e suas aplicações, manifestas na criação de séries documentais e no 

arquivamento da produção documental fotográfica. Serão abordados os agentes de produção e 

de organização de documentação técnica, com destaque para o papel dos fotógrafos, e 
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também as tomadas de decisão no tratamento dessa documentação originária da Série 

Processos de Tombamento. 

O Capítulo 2: “Organização e Agentes do Patrimônio” utilizará como guia as 

etapas (2) identificar riscos e (3) analisar riscos. Considerando este panorama, serão 

estabelecidas as relações entre a Série Processos de Tombamento e sua produção documental, 

com o tratamento desta documentação administrativa produzida pela atividade-fim, o 

tombamento. Serão analisadas as tomadas de decisão pelos agentes de organização da 

documentação técnica no tratamento do acervo, buscando a compreensão destas funções, os 

sentidos atribuídos, as motivações, os conceitos que nortearam o tratamento do acervo, 

relacionando-os com os conceitos de Dissociação e Organicidade. 

Por último, o Capítulo 3: “Desdobramentos - pesquisa e preservação” será 

elaborado de acordo com as etapas (4) avaliar riscos e (5) tratar riscos. Nesse capítulo serão 

abordados os usos contemporâneos da documentação, as diferentes possibilidades de leitura e 

preservação, os novos sentidos atribuídos com a ampliação do acesso à documentação,  

conferido pelo meio digital e principalmente, pela Lei Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 

(que regula o acesso a informações). Também será discutido o Projeto de Digitalização e 

Gestão da Informação proposto ao BNDES em 2013 pelo ACI/RJ, compreendido aqui como 

um momento de tomada de decisão nas propostas de preservação empreendidas pelo Instituto.   
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CAPÍTULO 1: A DOCUMENTAÇÃO DO ARQUIVO CENTRAL DO IPHAN/ SEÇÃO 

RIO DE JANEIRO. 

  

“Que eu me organizando posso desorganizar 

Que eu desorganizando posso me organizar 

Que eu me organizando posso desorganizar.” 

(Chico Science & Nação Zumbi, em ‘Da Lama Ao Caos’) 

 

Na tentativa de estabelecer um histórico do Arquivo Central do IPHAN/ Seção Rio de 

Janeiro (ACI/RJ), alguns desafios se apresentam. Periodizações cristalinas, com datas 

precisas, não serão encontradas aqui. Isto porque durante décadas o Arquivo se manteve em 

funcionamento, dedicando-se a reunir, sistematizar e armazenar a documentação produzida 

pelo Instituto conferindo, no entanto, pouca atenção ao registro sistemático de sua própria 

memória como setor. Proponho neste capítulo apresentar o Arquivo Central/ Seção RJ, 

problematizando sua atual organização, no sentido de tentar estabelecer o ambiente ou 

contexto onde se deram algumas contradições e conflitos.  

Considerando a ausência de uma memória sistemática sobre o Arquivo, serão 

exploradas e indicadas as fontes disponíveis como, por exemplo, entrevistas empreendidas 

pelo Projeto Memória Oral da Preservação do Patrimônio Cultural no Brasil
31

. Iniciado na 

década de 1980, o projeto buscava dar corpo às memórias e fatos ocorridos no durante a 

trajetória do IPHAN como órgão de preservação do patrimônio nacional através “[...] 

depoimentos de profissionais de renome [...] que aqui falam de trabalhos pioneiros 

executados para a SPHAN, numa fase histórica da instituição, chamada de heroica por 

Mário de Andrade” (MARINHO apud THOMPSON, 2010, p. 12). E é com este projeto que 

serão reunidas, indiretamente, dados sobre o Arquivo, sua rotina, sua organização e seus 

funcionários, que se somaram à documentação corrente produzida pelo setor e armazenada em 

suas estantes.  

É tortuoso o caminho feito para traçar a trajetória do ACI/RJ: como fontes, a leitura e 

transcrição de entrevistas da Série Memória Oral; os documentos encontrados em pesquisas 
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 O Projeto Memória Oral foi desenvolvido por Teresinha Marinho durante a década de 1980 e segundo 

Analucia Thompson, “devem ser entendidas como a primeira experiência em história oral no IPHAN” (2010, p. 

12). A primeira entrevista foi realizada em 1982, e o projeto foi retomado mais recentemente com a realização de 

novas entrevistas e a publicação da obra “Memórias do Patrimônio: Entrevista com Erich Joachim Hess”, em 

2013. 
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na Série Técnico-Administrativa e no arquivo intermediário; as publicações editadas pelo 

IPHAN, como Rodrigo e seus tempos, coletânea de textos escritos por Rodrigo Melo Franco 

de Andrade, diretor do SPHAN, editado em 1986 pelo instituto; a série Memórias do 

Patrimônio (e seus verbetes), organizada com base no material recolhido pelas entrevistas do 

Projeto Memória Oral por Analucia Thompson desde 2007, na qual destacamos 

especificamente o titulo Entrevista com Judith Martins; e o Guia Preliminar: Arquivo Central 

do IPHAN, pequeno folheto impresso pelo próprio Arquivo Central em 1996.  

A organização do arquivo será discutida de maneira interdisciplinar, tomando de 

empréstimo termos dos campos da arquivologia (tais como “série”, “teoria das três idades”, 

“dissociação” etc.) e da conservação de acervos (gerenciamento de risco, suportes, 

intervenções etc.). Assim, este capítulo tem como intenção realizar uma descrição detalhada e 

pormenorizada da situação do arquivo e de sua trajetória, a partir dos elementos que o 

compõem, para chegar à dissociação – e propondo que a dissociação seja analisada como uma 

etapa desta trajetória e relacionada às tomadas de decisões dos agentes que atuaram em sua 

constituição. 

 

 

1.1. Para além do arranjo: as séries documentais 

 

Os primeiros anos de atividade do Arquivo do Patrimônio foram moldados não 

somente pelos conflitos de visões sobre a melhor organização da documentação coletada, mas 

também pelo trabalho e articulações em rede entre os técnicos produtores desta 

documentação, e os funcionários encarregados do Arquivo, como Carlos Drummond de 

Andrade e Judith Martins.  

Aos primeiros documentos arquivados (a correspondência do diretor do Serviço, 

Rodrigo Melo Franco de Andrade), somou-se uma documentação de suportes heterogêneos, 

produto de pesquisas e atividades dos funcionários e colaboradores do Serviço. Com a criação 

do SPHAN em 1937, a aplicação do instrumento do tombamento
32

, as atividades de 

fiscalização e salvaguarda do patrimônio histórico e artístico nacional e a criação de 
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 Utilizo aqui a noção do tombamento conforme as discussões e denominações da autora Sônia Rabello, 

advogada atuante no IPHAN e autora do livro “O Estado na Preservação de Bens Culturais: O Tombamento” 

(Rio de Janeiro: IPHAN. 2009, 156 p.), que trabalha com as terminologias de “instituto”, “ato administrativo”, 

“instrumento” e “ato jurídico”. 
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escritórios técnicos e unidades descentralizadas conhecidas então como Distritos ou Diretorias 

Regionais
33

, o volume e tipologia da produção documental aumentou consideravelmente.  

A própria visão do Arquivo do Patrimônio como um setor dedicado a atender 

demandas internas do órgão de preservação, de armazenamento de documentação corrente e 

permanente, e de pesquisa técnica, conferiu pouca ênfase à reunião de sua memória 

administrativa como setor institucional, ou a delimitação precisa de suas competências como 

arquivo. Isto porque, não obstante seu indiscutível papel central, o Arquivo Central/ RJ não 

recebia a totalidade da documentação oficial da área central: as articulações entre as Divisões 

do órgão de preservação ocorriam em redes de contatos entre os técnicos de cada seção e das 

unidades em todo o Brasil, e nestas redes seguia a documentação produzida ou solicitada.  

Esta articulação em rede é percebida nos trechos das entrevistas de Judith Martins - 

“Era por meio de amizade mesmo – o Dr. Rodrigo tinha muitas – que se conseguiam 

informações” (THOMPSON, 2010, p. 32) - e de D. Clemente da Silva Nigra, ao relatar o 

envolvimento do ministro Gustavo Capanema, por solicitação de Rodrigo Melo Franco de 

Andrade, no convite para integrar o quadro de pesquisadores do Serviço do Patrimônio. Dessa 

maneira, as unidades mais antigas, originadas na criação dos primeiros distritos regionais, 

como Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e São Paulo (dos mais antigos para os mais recentes, 

dispostos nesta ordem) reúnem também, em seus arquivos próprios, acervos complementares 

ao do Arquivo Central/ RJ.  

Um exemplo desta complementaridade são as correspondências do diretor Rodrigo 

Melo Franco de Andrade, cujos originais se encontram sob a guarda das unidades e escritórios 

de lotação daqueles a quem se destinavam. Muitas cópias destes originais se encontram 

reunidas na Série Personalidades do ACI/ RJ e, principalmente, no Arquivo da 

Superintendência de São Paulo que, por sua vez, detém grande parte das cartas trocadas com o 

escritor Mário de Andrade
34

 entre as décadas de 1930 e 1940, na ocasião em que este atuou 

como funcionário do Departamento Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, 

colaborando para a elaboração do anteprojeto de criação do SPHAN. 
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 Com o Decreto-Lei nº 8.534, de 02/01/1946, que transformou do SPHAN em Diretoria do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (DPHAN) e instituiu quatro distritos descentralizados nos estados de Pernambuco, 

Bahia, Minas Gerais e São Paulo, que são os escritórios mais antigos em atividade e, portanto, com 

documentação mais antiga (Cadernos de Pesquisa e Documentação do IPHAN, Nº 05, p. 16) 
34

 Mário Raul de Moraes de Andrade (São Paulo, 1893-1945), poeta modernista, escritor e folclorista brasileiro, 

responsável pelo anteprojeto do Decreto-Lei nº 25/1937, que versa sobre o tombamento. Atuou no Departamento 

Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, do qual foi fundador, entre 1935 e 1938. 
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Assim, embora as divergências em relação aos mitos formadores do arquivo e 

constituintes de seu acervo possam ser traçadas em fontes na Série Memória Oral, em 

conversas com seus técnicos
35

 e em publicações do instituto, o mesmo não ocorre com alguns 

dados e cenários encontrados pela pesquisa atualmente. Um destes cenários de delimitação e 

origem imprecisa é a existência das chamadas Séries Documentais. 

Um pesquisador ou técnico do Instituto que desejar hoje mesmo consultar o Arquivo 

Central/RJ descobrirá, assim que entregar a ficha de atendimento para pesquisa ao funcionário 

responsável pelo seu atendimento, que os acervos documentais do Arquivo Central/ RJ são 

organizados em séries documentais. O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística 

classifica “série” como uma “subdivisão do quadro de arranjo que corresponde a uma 

sequência de documentos relativos a uma mesma função, atividade, tipo documental ou 

assunto.” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 153); ou, em resumo, “séries” consistem em 

divisões na organização dos documentos, propostos de acordo com relações propostas para 

estes documentos, sua origem, função, tipologia documental (definida pela função ou pelo 

suporte) ou temas abordados. Com base nesta definição, será possível compreender a 

singularidade da divisão do acervo do ACI/ RJ e como o termo série foi flexibilizado durante 

o processo de arquivamento da documentação enviada ao Arquivo. 

O caminho da pesquisa desta dissertação pela documentação do Arquivo Central/RJ 

enfocou, especificamente, fatias do acervo que oferecem subsídios para a compreensão das 

ações do órgão de preservação e que, indiretamente, reúnem fontes referentes ao 

funcionamento do ACI/RJ integrado à sua estrutura administrativa: a Série Técnico-

Administrativa e o arquivo intermediário do ACI/RJ - que reúne documentação 

administrativa, de classificação corrente-intermediária, ou seja, de acordo com o a Teoria das 

Três Idades, documentos que aguardam a determinação de sua destinação final - seja o 

descarte ou a preservação (como documentação permanente). É também chamado de “Fundo 

Pró-Memória”, pois foi reunido com esta classificação um grande número de documentos 

referentes às atividades desempenhadas no período de atuação do Instituto na sua 

configuração SPHAN/ Fundação Nacional Pró-Memória, enviadas ao ACI/RJ na ocasião da 

extinção dessa Fundação. 
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 Dentre os técnicos, destaco os funcionários do Arquivo Central/Seção Rio de Janeiro, Maria José Soares 

(técnica/IPHAN, historiadora), Andressa Furtado (técnica/IPHAN, arquivista), Francisca Helena Barbosa Lima 

(chefe/ACI-RJ 1996 a 2009, historiadora/cientista da informação), e Hilário Figueiredo Pereira Filho 

(chefe/ACI-RJ atual, historiador). Meus sinceros agradecimentos. 
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As descrições mais antigas das Séries do ACI/RJ datam da década de 1980 e se 

encontram disponíveis para consulta no arquivo intermediário. Em comum entre estas 

descrições se afiguram as seguintes questões: nenhuma destas listagens descritivas constitui 

relação de itens isolada, “criadora” ou “fundadora”, delimitando onde uma série começa e 

outra termina; e nenhuma destas listagens registra ou indica o responsável pela criação ou 

delimitação destas séries. Em todos os documentos analisados, as séries são apresentadas 

como um dado inerente ao Arquivo Central/ RJ, como se fizessem parte do mesmo desde o 

início, refletindo as atividades da instituição. Entretanto, mesmo tendo sido elaboradas em 

períodos muito próximos (entre os anos de 1984, 1987, 1988, 1990 e 1996), as listagens 

diferem em alguns pontos, ao reconhecer ou desconsiderar algumas divisões no acervo 

documental. O que estas discordâncias refletem? Se a organização do acervo em séries 

aparenta, ao menos na denominação de cada série, refletir os fluxos documentais de 

determinadas atividades-fim e meio, e de setores da instituição, porque esta organização não é 

encontrada na prática? E, além disto, por que somente na década de 1980 é identificada esta 

preocupação em listar ou registrar as séries que compõe o ACI/RJ? 

Os conteúdos das listagens disponíveis foram reunidos no QUADRO 1- Listagens 

das Séries Documentais do ACI/ RJ, que permite acompanhar adequadamente as 

discordâncias e consonâncias no arranjo documental. Além de documentos administrativos, o 

Quadro apresenta as séries mencionadas no Guia Preliminar Arquivo Central do IPHAN, 

publicado em 1996; as principais séries, de acordo com o verbete Arquivo do Patrimônio, 

presente na publicação Entrevista com Judith Martins, Série Memória Oral, de 2010; e a 

relação topográfica (uma listagem do conteúdo e de sua organização espacial nas estantes do 

arquivo) do acervo do ACI/ RJ, utilizada atualmente para a orientação de seus funcionários
36

. 

Organizados cronologicamente, com as listagens divididas em colunas individuais, é possível 

perceber quais séries (dispostas por temática, nas linhas horizontais, identificadas pela cor 

azul) se repetem em cada listagem; e quando estes conjuntos de documentos deixam de ser 

consideradas séries (visível pela marcação “---“ no Quadro, que sinaliza a ausência desta série 

na listagem em questão). Ou seja, a marcação “---“ sinaliza quando uma determinada divisão 

temática do acervo deixou de ser considerada uma série distinta no documento em questão.  
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 De acordo com a funcionária do Arquivo Central/Seção Rio de Janeiro, Maria José Soares (técnica/IPHAN, 

historiadora), que atua no ACI/RJ desde 1984. 
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QUADRO 1 – Listagens das Séries Documentais do ACI/RJ  

Listagem de Conteúdo 

ACI-SPHAN. 

(Agosto/1984-1987) 

Listagem das Séries 

Documentais do 

Arquivo Central.  

(1988-1990) 

Guia Preliminar 

Arquivo Central do 

IPHAN. 

(1996) 

Verbete 

Arquivo do 

Patrimônio,  

(2010) 

Relação 

Topográfica do 

ACI/ RJ.  

(1990/2013, atual) 

Processos de 

Tombamento 

Processos de 

Tombamento 

Processos de 

Tombamento 

Processos de 

Tombamento 

Processos de 

Tombamento 

Processos de 

Tombamento não 

Inscritos 

Processos de 

Tombamento não 

Inscritos 

Processos em 

Estudo 

--- --- 

Processos de 

Tombamento Arquivados 

Processos de 

Tombamento 

Arquivados 

Processos 

Arquivados 

--- --- 

--- --- Processos de Saída 

de Obras de Arte 

--- *Integra o Processo 

de Tombamento. 

--- --- Processos de 

Análise do Entorno 

--- *Integra o Processo 

de Tombamento. 

Arquivo de Obras –  

Período de 1970-1984 

Arquivo de Obras Obras Obras Obras,  

Obras (Antigo) 

--- Arquivo de Obras de 

Museu 

--- --- --- 

Arquivo de Inventário Arquivo de Inventário Inventário Inventário Inventário 

Arquivo de Inventário de 

Museus 

Arquivo de Inventário 

de Museus 

--- --- --- 

Arquivo de Etnografia Arquivo de 

Etnografia 

Etnografia Etnografia Etnografia 

--- --- Arqueologia Arqueologia  Arqueologia 

Arquivo de Assuntos 

Internacionais 

Assuntos 

Internacionais 

Arquivo de 

Assuntos 

Internacionais 

Assuntos 

Internacionais 

Assuntos 

Internacionais 

Livros de Tombo Livros do Tombo Livros do Tombo --- Livros do Tombo 

--- --- Conselho 

Consultivo 

Conselho  

Consultivo 

Conselho 

Consultivo 

Arquivo de Negativos Arquivo de Negativos Negativos (D.E.) --- Negativos 

Arquivo de Diapositivos Arquivo de 

Diapositivos 

Slides (D.E.) --- --- 

--- Contatos Fotográficos 

e Slides 

Fotografias (D.E.) --- --- 

Livros de Registro de 

Entrada: Fotografias 

(Inventário e Obras), 

Negativos, Diapositivos. 

Livro de Registro de 

Entrada 

--- --- --- 

Planos/ Projetos 

(Estaduais, UNESCO, 

Diversos). 

Planos e Projetos --- --- Planos e Projetos 

Convênios e Contratos --- --- --- --- 

Correspondência entre 

Ministérios, Entidades, 

Instituições e Particulares. 

--- --- --- --- 

Legislação de Proteção 

Brasileira 

--- Legislação Legislação Legislação 

Arquivo de 

Personalidades 

Arquivo de 

Personalidades 

Personalidades Personalidades Personalidades 

Mapoteca 

(Mapas, Plantas, 

Estampas, Gravuras). 

Mapoteca Mapas e Plantas  

(D.E.) 

Mapas e Plantas Mapas e Plantas 
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QUADRO 1 – Listagens das Séries Documentais do ACI/RJ  

Listagem de Conteúdo 

ACI-SPHAN. 

(Agosto/1984-1987) 

Listagem das Séries 

Documentais do 

Arquivo Central.  

(1988-1990) 

Guia Preliminar 

Arquivo Central do 

IPHAN. 

(1996) 

Verbete 

Arquivo do 

Patrimônio,  

(2010) 

Relação 

Topográfica do 

ACI/ RJ.  

(1990/2013, atual) 

--- Mapoteca – Museus --- --- --- 

Arquivo Geral Arquivo Geral Arquivo de Belas 

Artes 

--- Arquivo de Belas 

Artes 

Coleção Memórias de 

Restauração 

--- Restauração de Bens 

Móveis e Integrados 

Centro de 

Restauração de 

Bens Móveis e 

Integrados 

Restauração de Bens 

Móveis e Integrados 

--- --- Arquivo Técnico 

Administrativo  

Técnico-

Administrativo 

Arquivo Técnico 

Administrativo 

Arquivo Permanente Arquivo Permanente --- --- --- 

--- --- Manuscritos --- Manuscritos 

--- --- Códices --- --- 

Revistas Brasileiras 

Antigas (O Cruzeiro e 

Para Todos) 

Revistas Brasileiras 

Antigas 

--- --- --- 

Coleção Boletim/SPHAN SPHAN --- --- --- 

 Arquivo de Francisco 

Marques 

  Arquivo de 

Francisco Marques 

dos Santos 

--- --- --- --- INBMI (Inventário 

de Bens Móveis e 

Integrados) 

--- Coleção Araújo Porto 

Alegre 

--- --- --- 

--- Coleção Guilherme 

Capanema 

--- --- --- 

--- --- Trabalhos 

publicados e 

inéditos 

--- --- 

 

 

Na última coluna, podemos verificar quais séries efetivamente “existem” (ou seja, são 

consideradas como séries distintas) nos dias atuais. Assim, tomamos como exemplo as duas 

primeiras listagens mencionadas no Quadro 01, retiradas do arquivo intermediário. Ambas 

constituem anexos de documentos produzidos em um contexto de aumento da preocupação 

com o tratamento da documentação, com a criação da Coordenadoria de Registro e 

Documentação (CRD), no período da SPHAN/FNPM. A CRD data de 1985, criada pela 

Portaria nº 284 de 1986.  Este cenário e os desdobramentos dos documentos que contém estas 

listagens serão explorados no próximo capítulo; vamos às séries: 

A mais antiga é a Listagem de Conteúdo – Arquivo Central SPHAN, Agosto – 1984, 

que se trata de um anexo do projeto Proposta de preservação e organização dos arquivos da 

Coordenadoria de Registro e Documentação e das Diretorias Regionais da SPHAN/ FNPM, 
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Maio/ 1987
37

. Encerrando o documento, a Listagem de Conteúdo enumera 23 itens, a maioria 

com os conteúdos explicitados e em alguns casos, quantificados.  Já a segunda coluna 

apresenta a Listagem das Séries Documentais do Arquivo Central, com 25 itens, que 

compreende um dos tópicos do documento CRD/ SPHAN/ pró-Memória: Programa de 

Modernização e Reorganização do Arquivo Central e das Diretorias Regionais da SPHAN/ 

FNPM, de Janeiro de 1988 a Dezembro de 1990
38

. 

Analisando estas duas primeiras colunas, percebemos subdivisões na série Processos 

de Tombamento determinada por estágio de tramitação: os inscritos, os não-inscritos (em 

tramitação) e os arquivados, subdivisões que receberam acréscimos em 1996: novas divisões 

por temática somando os processos de saída de obras de arte e os processos de análise de 

entorno aos já listados processos arquivados e os em estudo (ainda em tramitação, em 

análise). Pode-se dizer que a Série Processos de Tombamento está sintonia com as atividades-

fim do órgão de preservação, sendo iniciada simultaneamente com a criação do SPHAN, com 

a Lei Nº 378, de 13 de janeiro de 1937, e com a aplicação do Decreto-lei nº25/1937, decreto 

que, simultaneamente, institui e organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico 

nacional e dita procedimentos e atribuições do SPHAN. Os processos de tombamento são 

dossiês, de numeração sequencial (de 0001 ao infinito, acompanhado da letra “T” – 

tombamento – e do ano de abertura, como em 0001-T-38, ou seja: o processo de número 

0001, sendo 1938 o ano de sua abertura), que comportam estudos e pareceres que justificam 

ou não a inscrição nos Livros do Tombo; apontam orientações teóricas e motivações que 

embasam a atribuição de valores simbólicos a um determinado bem; e também outros tipos de 

documentações administrativas, como certidões, recibos, notificações e anuências, que 

compõem um dossiê de peso jurídico, histórico e permanente. 

São vários os agentes envolvidos na instauração e tramitação dos processos de 

tombamento, e é grande a diversidade de tipologias documentais produzidas. Parte é 

composta por documentos produzidos ou inseridos (recortes de jornais, plantas, fotos, etc.) 

dentro do próprio SPHAN e, neste caso, um pesquisador encontraria em sua consulta nesta 

série, principalmente, documentos em cópia carbono e/ou rascunhos manuscritos de 

documentos enviados; além de outro segmento documental que se caracteriza por ter sido 

produzido e enviado ao órgão pelos interessados no tombamento do bem, como: cartas, 
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 ACI/RJ. Arquivo Técnico Administrativo. Caixa 289, Pasta 40. 
38

 (ACI/ RJ. Arquivo Intermediário. Fundo FNPM/ CRD, Caixa 289). 
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solicitações, certidões, telegramas, fotografias, plantas, recortes de jornal e revistas, 

publicações e outros.  

A diversidade de documentos nesta Série documental é notável, uma vez que esta não 

possuiu somente um produtor ou setor encarregado, mais sim, múltiplos, dos quais é possível 

citar: técnicos
39

, durante a elaboração do processo de tombamento; pesquisadores, 

proprietários, prefeituras, repartições públicas, irmandades, superintendências etc.  

É interessante verificar que as subdivisões da série Processos de Tombamento, 

possivelmente empreendidas por questões logísticas e espaciais, foram desconsideradas 

atualmente: sejam em tramitação, cancelados, sobre-estados (classificação dos processos 

cujos estudos foram interrompidos) ou inscritos, processos de tombamento fazem parte de 

uma série com contornos temáticos bem definidos. Hoje, um processo já inscrito pode ganhar 

novos volumes, seja pelo aumento de documentação referente às pesquisas sobre o bem 

tombado, seja pela eventualidade de saída de alguma obra de arte ou de re-ratificação da 

delimitação do entorno de um bem tombado. Assim, “processos de saída de obras de arte” 

ou de “processos de análise de entorno” são considerados volumes de um mesmo processo, 

recebendo o mesmo número deste, acompanhado da indicação do respectivo volume. 

De status semelhante à série Processos de Tombamento em matéria de antiguidade, a 

Série Obras reúne documentação referente a quaisquer intervenções que o bem tombado 

possa ter recebido; pode comportar, inclusive, intervenções anteriores à própria inscrição nos 

Livros do Tombo. São plantas arquitetônicas, mapas, relatórios de técnicos encarregados das 

intervenções e também dos encarregados das vistorias, fotografias, slides, listagens de 

materiais empregados, dos profissionais envolvidos, recortes de jornais, projetos etc. Sua 

divisão é apenas espacial – documentos mais antigos encontram-se armazenados em local 

diferente dos dossiês mais recentes. No entanto, a partir da década de 1990, os arquivos das 

superintendências regionais e escritórios técnicos responsáveis pela fiscalização dos bens têm 

sido encarregados do recebimento de documentos referentes às intervenções que, no passado, 

alimentariam pastas referentes ao bem tombado na Série Obras. 

Na segunda coluna do Quadro 01, percebemos o início de uma subdivisão temática da 

série Obras: Arquivo de Obras de Museu, que reverbera em outras divisões como Arquivo de 
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 O termo “técnico” é próprio do IPHAN, mas não possui o mesmo significado em toda a administração federal. 

No âmbito do Instituto, é utilizado para designar os funcionários concursados de nível superior, responsáveis por 

diversas tarefas relacionadas às atividades-fim do órgão, como o tombamento, a fiscalização de bens culturais, o 

registro, o inventário, etc. 
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Inventário de Museus (já presente em 1984, conforme visto na primeira coluna) e em 

Mapoteca – Museus. Neste ponto, é importante lembrar que o Instituto Brasileiro de Museus, 

originado do Departamento de Museus do IPHAN foi criado somente em 2009; até então, as 

atividades relacionadas aos museus federais constituíam atribuições do Instituto
40

. A natureza 

específica destas instituições de memória poderia ter motivado a divisão por assunto nas 

séries Obras e Inventário. Atualmente não foi identificado este tipo de divisão; os 

documentos referentes aos museus (seus prédios e coleções tombados) permanecem 

integrando outras séries (Obras, Inventário, Mapoteca e Processos de Tombamento). 

A série Inventário, presente em todas as listagens, tem sido objeto de muitos 

questionamentos entre os técnicos do Instituto até os dias de hoje, motivados pela dificuldade 

de compreensão dos critérios que levaram a segmentação do acervo do ACI/RJ nesta série 

específica. Seu conteúdo é dividido internamente por assunto, leia-se, por bens, sejam eles 

objeto de tombamento ou de estudo conduzido por técnicos, fotógrafos, intelectuais ligados ao 

IPHAN. No entanto, a origem desta documentação, ou ainda, a procedência destes 

documentos que a compõem são difusas, sendo grande parte destes documentos objeto de 

dissociação – ou seja, retiradas de seu local original; de suas séries originais, e realocadas para 

outras séries no próprio arquivo (como a série Processos e Obras, principalmente).  

A série Inventário é produto da dissociação ou realocação de documentos, não 

constituindo produto de um “inventário” no sentido de uma listagem e descrição minuciosa de 

um bem, respeitando critérios previamente definidos, nos moldes dos diversos inventários de 

identificação
41

 promovidos pelo órgão de preservação a partir das décadas de 1970 e 1980, e 

sim, de um arranjo particular da documentação produzida pelos técnicos e enviada ao Arquivo 

Central/RJ. Empreendido pelos agentes atuantes no Arquivo Central, esta documentação 

dissociada e realocada para a série Inventário foi complementada por recortes de jornais e 

revistas, que constituem um extenso clipping dos bens que se estende da década de 1930 até 

meados da década de 1990; fichas de inventário dos bens móveis, imóveis e integrados 

produzidas em diferentes épocas pelos técnicos; relatórios de vistorias, pareceres, mapas, 
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 Os museus constam na estrutura da Instituição desde seu primeiro regimento (em 1946), mas data de 1976 

(Portaria nº 230/1976) a regulamentação de uma divisão especial para os museus: a Divisão de Museus e de 

Difusão Cultural, que em 1986, passou para a alçada da Coordenadoria do Sistema Nacional de Museus (Portaria 

nº 284/1986). Em 1990, com o IPHAN transformado em IBPC, esta Divisão desaparece, não retornando em 

1998, com o Decreto nº 2807/1998, que reintegra o IPHAN. É apenas em 2004 que o Departamento de Museus, 

ou DEMU, é instituído dentro da esfera administrativa do IPHAN, com o Decreto nº 5040/2004. 
41

 A publicação Inventários de Identificação, de organização de Lia Motta e Maria Beatriz Resende Silva, da 

série Edições do Patrimônio (Rio de Janeiro: IPHAN/ MinC, 1998, 113 p.) apresenta um interessante panorama 

sobre a especificidade e a introdução da ferramenta do inventário no IPHAN. 
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plantas, slides, negativos, cópias contato e fotografias de diferentes procedências, entre as 

quais, pela relevância para esta pesquisa, destacamos aquelas retiradas da série Processos de 

Tombamento.  

Assim, ao contrário do que se poderia imaginar após uma leitura superficial de um de 

seus dossiês, a existência da série Inventário não reflete apenas um afastamento do que 

atualmente compreendemos como a organicidade de uma produção documental (ou o respeito 

das relações existentes entre documentos). A série Inventário reflete a existência de critérios 

de organização do acervo aplicados sistematicamente, definidos pelo ’bom senso e melhores 

intenções possíveis’ dos profissionais envolvidos em sua sistematização. Sabe-se que 

procedimentos administrativos são, em grande parte, na ausência de legislação que os 

regulamentem, sujeitos às determinações dos responsáveis pela gestão dos setores onde são 

concebidos, e pelas circunstâncias de sua elaboração. No entanto, estes critérios de arranjo 

definidos pela prática cotidiana dos funcionários do arquivo não possuem registro 

documental, como atas, tabelas de classificação e temporalidade, fichas etc. No caso da 

“série” Inventário, que não representaria uma série na definição estrita do termo (sendo 

produto da dissociação de outras séries já constituídas), sua criação e alimentação foram, até 

aproximadamente o final da década de 1980, empreendidas sem a presença de arquivistas e 

técnicos qualificados em Arquivologia – cenário em nada extraordinário, visto que a criação e 

expansão de cursos em nível superior de Arquivologia no Brasil se deram a partir do final dos 

anos 1970 e 1980.  

A este cenário delineado acima, somam-se outras séries, como: Personalidades (que 

contém documentos textuais, iconográficos e sonoros de pessoas que se destacaram pelos 

serviços prestados ao IPHAN ou pela sua contribuição na preservação do patrimônio cultural), 

Arquivo Geral ou Arquivo de Belas Artes (de acervo semelhante à Personalidades, com 

enfoque para temas e indivíduos relevantes para a história da arte brasileira); Técnico-

Administrativa (que reúne documentos administrativos das atividades-meio, mas também 

pareceres, fotografias, documentos do setor cultural, enviados pelo Ministério da Cultura ou 

por outras instituições de preservação da memória e do patrimônio a nível estadual e 

municipal); Mapas e Plantas (que reúne o conteúdo das mapotecas, como mapas, plantas 

arquitetônicas ou de perímetros urbanos, e também gravuras, aquarelas, fotografias e outros 

acervos iconográficos de grande dimensão); Legislação (que contém a legislação de proteção 

do patrimônio cultural e natural no Brasil e em âmbito internacional, em pastas separadas por 
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lei/assunto ou país de origem). Também são encontradas séries como Etnografia; Convênios e 

Contratos; Correspondência entre Ministérios, Entidades, Instituições e Particulares; 

Arquivo Permanente; Coleção Boletim SPHAN (publicação editada entre os anos de 1979-

1989); Trabalhos publicados e inéditos, cujo conteúdo não é explicitado e aparenta ser 

considerado pelas listagens como autoexplicativo – em comum entre elas, a percepção de que 

os documentos que a compõe poderiam ter permanecido em seus dossiês em suas séries 

originais (como Processos, Obras, Legislação ou até mesmo Personalidades), ou integrar 

parte do acervo de outras séries que estabelecessem maior sintonia com sua temática ou 

procedência administrativa.  São pontuais os casos de séries como Centro de Restauração de 

Bens Móveis e Integrados (documentos produzidos durante o funcionamento deste setor, 

iniciado pelo trabalho pioneiro do restaurador do SPHAN, Edson Motta
42

). 

Dessa maneira, embora não seja possível recuperar os critérios que determinaram a 

conformação da documentação desde 1936, é possível acompanhar no Quadro como a 

percepção da organização do Arquivo Central/RJ mudou ao longo dos anos. Atualmente, com 

exceção das séries mais antigas, como Processos de Tombamento e Obras, mesmo entre as 

séries que se repetem em todas as listagens - Inventário, Etnografia, Assuntos Internacionais, 

Personalidades, Mapoteca - existem dúvidas se estas configuram séries no sentido estrito do 

termo, de acordo com a lógica atual da Arquivologia, ou de uma lógica contemporânea de 

organicidade, ou seja, de série como um conjunto de documentos produzidos por um setor, 

divisão ou atividade específicos.  

Mapoteca, por exemplo, foi constituída pelas dimensões dos documentos provenientes 

de diversas séries (mapas, plantas, gravuras, fotografias de grandes dimensões), não sendo 

produto de uma divisão ou setor específico, noção que esta que, contraditoriamente, parece 

orientar a divisão de séries como Obras e Processos. Até 1996, encontramos as seguintes 

“séries”: Negativos; Diapositivos ou Slides; Arquivo Permanente e Revistas Brasileiras. 

Enquanto Negativos e Diapositivos constituem séries determinadas principalmente pela 

necessidade de separação destes materiais para a sua conservação, em invólucros e mobiliário 

específico; a série Revistas Brasileiras não existe mais, visto que seu conteúdo – as revistas O 

Cruzeiro e Para Todos – destoavam do conteúdo do ACI/RJ, sendo doadas a instituições 
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 Em 1947, o pintor, conservador e restaurador Edson Motta é convidado pelo presidente da DPHAN, Rodrigo 

Melo Franco de Andrade, para a formação e organização de um setor e um laboratório de conservação nas 

dependências da DPHAN-RJ. Edson Motta atuou no Setor de Recuperação de Pintura, Escultura e Manuscritos 

da DPHAN e foi responsável pelas atividades de conservação e restauração de pinturas, talhas, esculturas e 

também em acervos de suporte papel, como gravuras e documentos manuscritos no país, de 1947 a 1976. 



43 

 

 

 

como o Arquivo Nacional e a Fundação Biblioteca Nacional para complementar suas coleções 

já existentes. 

A partir de 1996, O Guia do ACI-RJ enumera as séries documentais do Fundo IPHAN 

dividindo-as em Documentação Textual e Documentação Especial (indicados pela sigla D.E 

no Quadro) (IPHAN/ DID, 1996, p.07). A publicação também apresenta um glossário com a 

definição de série (e também de sub-série) como “subdivisão de um fundo que mostra a 

natureza de sua composição, seja ela estrutural, funcional ou por espécie documental” 

(IPHAN/ DID, 1996, p.16). Nela verificamos o “aparecimento” de algumas séries: 

Arqueologia (documentos relativos especificamente à proteção de bens arqueológicos e 

estudos neste campo) e Conselho Consultivo (compostos pelas atas e gravações das reuniões 

do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural desde 1938) foram originadas, de acordo com 

funcionários
43

 do ACI/RJ, por uma compreensão mais contemporânea da arquivologia 

manifestada pela identificação de conjuntos de documentos dispersos, mas com relações bem 

definidas entre si (por temática e procedência específica); por sua vez, não há registro das 

motivações que levaram a “criação” da série Técnica-Administrativa que, como as três séries 

mencionadas, aparece pela primeira vez no  Guia Preliminar do Arquivo Central do IPHAN, 

de 1996. 

Em resumo, podemos verificar a última coluna, com dados coletados da Relação 

Topográfica do ACI/RJ, uma listagem elaborada nos anos 1990 e utilizada ainda hoje (2013) 

por seus funcionários para localização do acervo em suas inúmeras estantes. Aqui, conferimos 

que, atualmente, são reconhecidas 19 séries no ACI/RJ – observando as mencionadas 

problemáticas conceituais da continuidade da utilização do termo “série” para a organização 

de conjuntos documentais. Um dos argumentos para a continuidade do uso do termo no 

âmbito do ACI/RJ é o de que, se na ocasião de sua separação, estes documentos não possuíam 

pontos em comum, hoje, com as mudanças na alimentação destes conjuntos e a passagem do 

tempo, esta disposição do acervo passou a constituir um dado que reflete o histórico da 

atuação institucional do setor. 
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 Dados coletados em entrevistas concedidas à mim pelos funcionários do Arquivo Central/Seção Rio de 

Janeiro, Maria José Soares (técnica/IPHAN, historiadora), Andressa Furtado (técnica/IPHAN, arquivista), 

Francisca Helena Barbosa Lima (chefe/ACI-RJ 1996 a 2009, historiadora/cientista da informação), e Hilário 

Figueiredo Pereira Filho (chefe/ACI-RJ atual, historiador), durante o ano de 2013.  
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1.2. A Série Processos de Tombamento: questões administrativas referentes à sua 

produção documental fotográfica. 

 

Os processos de tombamento comportam estudos e pareceres que justificam ou não a 

inscrição do bem nos Livros do Tombo; que apontam orientações e motivações que embasam 

a atribuição de valores simbólicos a um determinado bem; e também outros tipos de 

documentações administrativas, como certidões, recibos, notificações e anuências, que 

compõe um dossiê de peso jurídico, histórico e permanente. Este tipo de conjunto documental 

é “criado” ou “oficializado”, poderíamos dizer, pelo Decreto-lei nº 25/37, responsável pela 

primeira menção à palavra “processo” (no Artigo 9, inciso 3º) ao relatar o procedimento na 

necessidade de convocação do Conselho Consultivo em caso de impugnação (recusa do 

tombamento pelo proprietário).  

Para consolidar as normas e procedimentos necessários para a instauração dos processos 

de tombamento é instituída a Portaria Nº 11/1986, que se torna marco referencial para a 

produção de documentação técnica referente à aplicação do instrumento do tombamento, que 

passa então a ser tão significativa quanto o próprio objeto do tombamento
44

.  

A necessidade desta regulação normativa se deu visto a quantidade dos agentes 

envolvidos na instauração e tramitação dos processos de tombamento, e a diversidade de 

tipologias documentais produzidos. Parte é composta por documentos produzidos ou inseridos 

(recortes de jornais, plantas, fotos etc.) dentro do próprio SPHAN e, neste caso, encontramos 

principalmente documentos em cópia carbono e/ou rascunhos manuscritos de documentos 

enviados; e os outros segmentos documentais caracterizam-se por terem sido produzidos e 

enviados ao órgão pelos interessados pelo tombamento do bem, como: cartas, solicitações, 

certidões, telegramas, nos quais se explicitavam os valores atribuídos ao objeto do 

tombamento na defesa de sua inscrição; fotografias, plantas, recortes de jornal e revistas da 

época, muitas vezes com citações e entrevistas de historiadores da arte ou do próprio diretor 

do SPHAN, Rodrigo Melo Franco de Andrade; anotações de técnicos enviados para vistorias; 

memorandos ou pareceres para circulação interna ou direcionados para os proprietários; ou 

posteriormente à inscrição, mediante a solicitação de obras ou intervenções nos bens 

tombados e/ou em seu entorno; publicações e outros.  
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 Desde 2012 a administração central do IPHAN vem realizando reuniões envolvendo diferentes departamentos 

e seções, propondo uma revisão da Portaria nº 11/1986. Até o presente momento, essa portaria permanece em 

vigor, sem alterações. 
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A heterogeneidade da documentação contida nos processos de tombamento é 

produzida durante a tramitação do processo, que está sujeito às normativas de diferentes 

órgãos e setores dentro da administração federal, somadas à Portaria nº 11/1986. Estes 

documentos textuais possuem suportes de diferentes tipos, o que acaba tendo implicações 

importantes para a conservação: os papéis utilizados são de produção mais contemporânea, de 

polpa mecânica, fibras muito curtas e de superfície bastante calandrada
45

; papéis de 

procedência variada e qualidade inferior, como os de recortes de jornais, revistas e de 

telegramas; papéis cópia, do tipo bíblia, de gramatura bastante fina e quase transparentes, 

eram utilizados em máquinas de escrever e, entrefolhados com folhas de carbono, permitiam 

cópias dos documentos datilografados. Devido ao grande número de documentos cópias neste 

tipo de papel (pois os originais seguiam pelo correio), percebemos a preocupação de registrar 

e acompanhar todos os passos administrativos necessários para a aplicação do instrumento do 

tombamento. Muitas vezes estes documentos são acompanhados de notas de funcionários 

como Judith Martins ou Carlos Drummond de Andrade, informando o status do processo, 

documentos faltantes etc. 

Algumas tipologias documentais (como notificações e telegramas, por exemplo) 

aparecem com maior frequência, e em alguns casos, constituem a totalidade do processo de 

tombamento. Na análise do recorte selecionado, a seleção aleatória de processos da tipologia 

“Edificações”, uma média de 3 a 5 por ano, verificou-se que os documentos indispensáveis, 

ou seja, os tipos documentais comuns a todos os processos e que ditam a sua tramitação são: a 

notificação de tombamento; os atestados de recebimento (ambas correspondências oficiais, 

emitidos pelo SPHAN); e a correspondência de anuência ou impugnação (carta/ nota/ bilhete/ 

telegrama, enviados pelo proprietário ao SPHAN). E em alguns processos, principalmente até 

o final da década de 1970, estes documentos, somados a correspondências internas entre as 

Seções do órgão de preservação, encaminhando fotografias para inclusão no processo ou 

explicitando questões políticas locais que afetavam o andamento do tombamento, por 

exemplo, constituem todo o conteúdo dos dossiês.  

Por que os dossiês dos processos de tombamento mais antigos teriam sido dissociados, 

ou seja, retirados de seus dossiês originais? Por que estes tipos documentais (notificações e 

atestados de recebimento) teriam sido priorizados como “documentos básicos” para a Série 
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 O papel calandrado possui superfície lisa e lustrosa, destinado à escrita e impressão. O brilho característico é 

normalmente obtido pela passagem da folha através da calandra (aparelho constituído de cilindros que fazem 

pressão no papel).  
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Processos pelo arranjo das séries? Onde estariam os mapas, plantas, estudos de apreciação do 

valor histórico e artístico nacional e principalmente, as fotografias mencionadas nos 

documentos textuais?  

Questões como estas podem ser investigadas e debatidas à luz do exame da função 

desta documentação reunida nos dossiês da série. Em primeiro lugar, os processos de 

tombamento visam dar embasamento jurídico e teórico para aplicação de uma legislação 

federal de alcance irrestrito e abrangente – o Decreto-Lei nº 25/1937. Os critérios que 

fundamentam o processo de valorização do bem como patrimônio cultural não estão 

explicitados na legislação, e sim, na aplicação do Decreto-Lei; mais precisamente, no 

conteúdo dos documentos que compõe o dossiê na série Processos. Desta maneira, se trata de 

uma documentação administrativa com função, tônica ou caráter jurídico e probatório. De 

acordo com a Teoria das Três Idades
46

, poderíamos considerá-la uma documentação corrente 

com peso permanente. Atualmente, podem ser identificadas outras funções ou atributos desta 

documentação: sua importância histórica, artística, cultural
47

. Mas na ocasião da constituição 

do SPHAN como órgão de preservação, e da aplicação do tombamento, é possível que estas 

funções ou atributos não se apresentassem como um elemento facilmente identificável e/ou 

valorizado. 

 O reconhecimento e a preferência dada ao peso jurídico podem ter sido algumas das 

motivações que levaram à retirada de documentação dos processos de tombamento. Esta é 

uma das hipóteses levantadas atualmente por técnicos do Arquivo e do Instituto. Contudo, 

embora essas tipologias de documento (a notificação de tombamento, o atestado de 

recebimento) tenham possuído relevância na série Processos, são os documentos fotográficos, 

ou ainda, a ausência deles, que suscitam questões: compreendem o maior número de itens do 

acervo do ACI/RJ: são cerca de 200.000 itens, entre fotografias, negativos em vidro, acetato e 

nitrato
48

; e slides (FONSECA; CERQUEIRA, 2013, p. 28).  Estes documentos fotográficos 
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 De acordo com a Teoria das Três Idades, baseada no ciclo de vida dos documentos em arquivos, os 

documentos são classificados em: correntes, correntes intermediários ou permanentes, “[...] de acordo com a 

freqüência de uso por suas entidades produtoras e a identificação de seus valores primário e secundário”. Fonte: 

ARQUIVO NACIONAL. Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística. Rio de Janeiro, 2005. p. 160. 
47

 A noção de que os próprios documentos possuem valor cultural vem sendo explorada cada vez mais; 

poderíamos considerar como marco o Programa Memória do Mundo da UNESCO, ratificado pelo Brasil, que 

possui seu Comitê Nacional atuante desde 2004 (Portaria nº 61 de 31 de outubro de 2007). 
48

 Desde sua criação, por Joseph Nicéphore Niépce (França, 1765-1833) e sua popularização por Louis Jacques 

Daguerre (França, 1787-1851), diversos suportes e emulsões tem sido utilizados para a fixação das imagens. 

Dentre os suportes de negativos fotográficos mais comuns no ACI/RJ destacamos os negativos de vidro, mais 

antigos; e dentre os mais contemporâneos, os negativos de película de nitrato e acetato.  
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começam a ser mencionados textualmente com frequência nos ofícios, telegramas, relatórios, 

estudos e pareceres a partir dos anos de 1940. Mencionados constantemente, mas quase 

sempre ausentes. Teriam efetivamente feito parte dos dossiês?  

Sabemos, pelo trecho da entrevista do já citado beneditino D. Clemente da Silva 

Nigra, da preferência do diretor do SPHAN, Rodrigo Melo Franco de Andrade, por dossiês 

completos: “[...] sempre gostava de tudo numa pasta só, as fotografias, os documentos e tudo, 

era mais cômodo. Mas isto, às vezes a pasta ficava dessa grossura por causa das fotografias 

[...]”. A este trecho do depoimento de D. Clemente, somam-se as palavras do próprio Melo 

Franco, em correspondência para Godofredo Filho, chefe do distrito que se viria a ser a 

Superintendência Regional da Bahia: “Com o objetivo de facilitar a tarefa, o relatório 

referente a cada momento ou edificação poderá ser bem mais resumido que os que o senhor 

tem elaborado, mas todos deverão ser acompanhados de documentação fotográfica tão 

completa quanto possível.” (apud FONSECA; CERQUEIRA, 2013, p. 11.) 

 Como estas fotografias chegavam até o Arquivo Central/RJ? Mais uma vez, é preciso 

recorrer a depoimentos orais. Um dos depoimentos mais completos sobre o assunto é a 

entrevista de Edson de Britto Maia, chefe do ACI/RJ, cargo que teria assumido no ano de 

1973, permanecendo até sua aposentadoria em 1991. Britto Maia ingressou no instituto em 

1950 como estafeta (auxiliar para serviços gerais encarregado das correspondências), 

passando a datilógrafo e foi, em algum momento, transferido para o Arquivo do Patrimônio, 

sobre a chefia de Carlos Drummond de Andrade. Em 2007, já aposentado, Britto Maia 

concedeu uma entrevista
49

 no contexto da elaboração do Caderno de Pesquisa e 

Documentação 4 (A fotografia na preservação do patrimônio cultural: uma abordagem 

preliminar) publicado pela Copedoc em 2008. A entrevista, que hoje integra a Série Memória 

Oral do ACI/RJ, ainda aguarda a transcrição apropriada (uma transcrição parcial foi realizada 

por mim durante a pesquisa). A Britto Maia é atribuída a dissociação mais recente (durante a 

década de 1980) da documentação fotográfica. Sobre as fotografias, sua chegada ao ACI/RJ e 

seu arquivamento, Britto Maia discorre longamente: 

“Pergunta: “Essas fotografias, quando chegou aqui, o “assunto” 

(?) já existia?” 

Edson Maia - “A maior parte não. A maior parte não existia”. 
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Pergunta: “Essas fotos que chegavam, passavam na sua mão 

direto...” 

Edson Maia - Muitas fotografias vinham para mim direto, aliás, 

todas elas. 

Pergunta: Vinham como documento? 

Edson Maia - Algumas vinham como documento, outras (__) era 

muito chato (?), identificar, procurar saber o que que é. Aqui tinha, tinha 

fotografia que vinha assim como (?)(__) e você tinha que procurar, o bem, 

igreja, rua (?)” 

Pergunta: “Quem entregava essas fotos ao senhor, era o 

Rodrigo...?”. 

Edson Maia - “Não, não, geralmente quando eram enviadas para a 

Diretoria, vinha ‘Rodrigo’. Mas também vinha pelo ‘Soeiro’, vinha para a 

Divisão de Obras, vinha para a Divisão de Arte, de tombamento. Porque eu 

separei as fotografias que eu achei juntas. Eu separei as fotografias de 

Inventário das de Obras. Vocês vão achar nas pastas de Obras muitas 

fotografias, que eu separei. Na pasta de Obras, as fotografias de quando 

tinha restauração, quando tinha obras, vai para a pasta de Obras. Já com 

outras, não era assim, como era a de Inventário, era outro registro.”. 

Pergunta: “(__) vinha alguns papéis para identificar?” 

Edson Maia - “Muitas vezes não, algumas vinham sim... mas depois 

com o tempo, eu fui normalizando isso, aí passaram a maior parte a vir 

com identificação. Eu pedi as pessoas para fazer isso.” 

Pergunta: “Fui a Bahia (__), o Godofredo, não sei se você chegou a 

conhecer. Havia a preocupação do Rodrigo de mandar as fotos, as últimas 

fotos, com relatório das fotografias? 

Edson Maia - Isso era de Obras...  eles escreviam atrás da 

fotografia. Pra você vê, eles colavam, tinha que colar, para não ficar solta, 

em papel (?), aquele papel fininho... Mas é verdade sim”. (grifos meus). 

(ACI/RJ. Série Memória Oral. Entrevista Edson de Britto Maia, 2007.) 

Dentre as muitas declarações contidas nesta entrevista, destaco as afirmações a 

respeito do fluxo documental fotográfico. Segundo Britto Maia, as fotografias chegavam 

direto ao Arquivo Central/RJ, sem identificação sendo, nesse caso, obrigação do agente 

encarregado do arquivamento identificar o bem retratado pela imagem. Outra possibilidade de 

entrada das fotografias era pelo envio direto ao diretor do SPHAN, Rodrigo Melo Franco de 

Andrade, ou diretamente ao técnico (como Renato Soeiro, que viria a ser diretor do órgão) ou 

Divisão que teria solicitado a documentação. 

O problema principal relatado por Britto Maia – a falta de identificação nas fotografias 

– poderia ter contribuído para a dispersão das fotos, negativos e slides pelas séries do 

Arquivo. O próprio relata seus critérios para a organização do acervo fotográfico crescente: 

“Porque eu separei as fotografias que eu achei juntas [...].” (ACI/RJ. Série Memória Oral. 
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Entrevista Edson de Britto Maia, 2007.) Ou seja, sem direcionamento específico dado pela 

identificação das fotografias, os técnicos responsáveis pelo arquivo, como Britto Maia, eram 

responsáveis por determinar não somente a série documental que deveria recebê-lo, dada por 

sua função, tema ou assunto (obras na pasta de Obras; Inventário, outro registro), mas 

também identificar o objeto ou bem retratado, com ou sem identificações que seriam 

posteriormente coladas no verso das fotografias. 

Porém, outros dados referentes à dissociação fotográfica podem ser coletados 

empiricamente: além destes depoimentos, um olhar atento pelas pastas da série Inventário 

revela que muitas fotografias, documentos textuais, fichas e pareceres presentes em suas 

pastas possuem uma estranha numeração não sequencial em cada folha ou item. E conduzindo 

o mesmo olhar pela série Processos de Tombamento, é possível verificar a existência de uma, 

duas ou mais numerações sequenciais diferentes em suas folhas, com inúmeras lacunas. Esta 

numeração da série Inventário pode, na verdade, ser rastreada até o processo de tombamento 

do bem em questão, características relatadas até hoje por técnicos
50

 do Arquivo Central/RJ 

que lidam com estas séries cotidianamente, e pesquisadores que consultaram suas pastas e se 

perguntam qual numeração utilizar. 

 Realizando uma busca nas bases de dados disponíveis, examinando o conteúdo da 

série Inventário e dos dossiês da série Processos, verificou-se, respeitando o recorte 

mencionado, que apenas na década de 1980 as fotografias começam a fazer parte dos 

processos de tombamento, com tímidas exceções nos anos 1960 e 70. Em sua maioria, as 

fotografias dos bens podem ser encontradas em sua grande maioria dispersas na Série 

Inventário, ou em alguns casos, nas séries Obras e Negativos.  

Durante a pesquisa, nas leituras dos processos de tombamento foram encontradas 

também algumas notas remissivas informando a localização das fotografias: alguns exemplos 

pontuais que merecem ser citados são o processo 0836-T-71, possui 3 fotos no primeiro 

volume, mas que em seu segundo volume possui um post-it com a nota “Tem fotos na série 

inventário”. (ver FIGURA 01); o processo 1101-T-83, que possui uma nota escrita à mão, 

“Fotos inventário” e nenhuma fotografia; o processo 0640-T-63, que possui duas cópias xerox 

de fotografias (ver FIGURAS 03 e 04), sendo uma delas sinalizada com a anotação “originais 

na pasta de inventário”; o processo 446-T-51, que informa possuir “ampla documentação 
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fotográfica elucidativa”, mas possui apenas 14 cópias de fotos datadas de 1940 (e que foram 

acrescentadas somente em 1999) juntamente com uma nota na folha 17: “A documentação 

fotográfica está com o  Edson para ser revelada (28.04.80)”(ver FIGURA 02 – as fotos 

ainda não retornaram ao processo.  

 

Figura 01 – A capa de um dos volumes do um processo de tombamento, onde o post-it funciona como uma 

espécie de nota remissiva, informando “Tem fotos na Série Inventário”. O volume em questão não possui nenhuma 

foto e faz parte do processo de tombamento nº 0836-T -71, Vol. 2 de 2; Igreja Bom Jesus dos Martírios, em Recife 

(PE). No entanto, a remissiva não informa que a pasta da igreja na Série Inventário possui 88 fotografias. 

 

 
Figura 02 –  Uma espécie de nota remissiva encontrada pela pesquisa na série Processos. Esta nota se encontra no 

no processo de tombamento nº 0446-T-51, que tomba 3 casas e 3 igrejas em Rio de Contas (BA). O dossiê de 

tombamento em questão não possui fotografias, mas cópias de 14 fotos  datadas de 1940 foram selecionadas de 

pastas na série Inventário para compor um relatório presente no segundo volume do processo de tombamento, 

datado de 1999. 
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Figuras 03 e 04 – Trecho de cópia de telegrama enviado por Rodrigo Melo Franco de Andrade (diretor do 

SPHAN) solicitando fotografias para dar andamento ao processo de tombamento nº 0640-T-63, do Teatro Sete de 

Abril ou Casa: Coronel Pedro Osório (Praça), nº 160, em Pelotas (RS). Nesse caso, cópias das fotos originais 

foram usadas como remissivas, e uma delas sinalizada com “V. originais na pasta inventário” (ver Figura X). No 

entanto, a medida não foi aplicada corretamente: a pasta do teatro na série Inventário possui 43 fotografias 

originais, enquanto o dossiê de tombamento possui apenas 38 cópias xerox.  

 



52 

 

 

 

É também significativa a quantidade de fotografias presentes na série Inventário: a 

maior parte dos bens dos 110 processos de tombamento analisados possui entre 10 e 20 

fotografias, enquanto outros possuem mais de 200 fotografias, revelando uma extensa 

produção fotográfica conduzida pelo órgão de preservação por um longo período de tempo. 

Portanto, com base em todas essas observações, mais questionamentos do que respostas se 

apresentam. Considerando as 60.086 fotografias que integram as 200.000 imagens
51

 que 

compõe o acervo do Arquivo Central/RJ, e sua importância para a preservação do patrimônio 

cultural, que método de arquivamento teria pautado a organização desse acervo? Ou teria 

ocorrido uma flexibilização de métodos de arquivamento, a partir das perspectivas 

contemporâneas da arquivologia, especialmente no que tange às fotografias? 

A respeito do crédito por esta prática e sobre as motivações deste método, poderíamos 

continuar a leitura da entrevista de Edson de Britto Maia: 

Pergunta: (___) sobre separar as fotos dos processos, era o 

Drummond que indicou esse tipo de coisa pro senhor, ou o senhor mesmo 

que... 

Edson Maia – Ele fazia, eu fazia. Entendeu, porque (__) se as fotos 

ficassem nos processos guardadas (__) quem ia ver aquela fotografia? 

Pergunta: mas o processo, as fotos não faziam parte dos documentos 

do processo? Você tirando a foto você não estaria... 

Edson Maia – Eu ia colocar uma nota no processo. (___) ia botar 

uma nota, ‘vide”, digamos, “fotos de tanto a tanto, na pasta tal, mil e tal”. 

Pergunta: E essa orientação do público em geral não olhar o 

processo, era mais do doutor Rodrigo... 

Edson Maia – Não, isso (___) antigamente, iam mover processo de 

tombamento, depois quando o patrimônio criou (__) não sei se foi o 

governo que criou ou o patrimônio que criou, a área jurídica, foi fechado 

o acesso ao processo. A não ser que ele fosse ao juiz pedir vistas ao 

processo, aí sim. (grifos meus)(ACI/RJ. Série Memória Oral. Entrevista 

Edson de Britto Maia, 2007.) 

A questão da ambivalência do método de arquivamento do acervo movido pela 

necessidade de promover o acesso e o atendimento aos consulentes declarada por Edson de 

Britto Maia parece ter figurado como prioridade sobre o sistema de organização, e 

determinado a retirada sistemática das fotografias. De acordo com a fala de Britto Maia, o 

atendimento ao público era uma demanda constante, diária, e que deveria ser conduzido de 

forma a respeitar o sigilo dos processos de tombamento, em especial a sua documentação 
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textual, que poderia ser classificada pelos consulentes como “incompletos”, gerando 

problemas de natureza jurídica.  Assim, Britto Maia sugere dissociação, que, segundo ele, 

também era feita também por Drummond (“Ele fazia, eu fazia”), permitiria a consulta a 

elementos históricos e documentos fotográficos que permaneceriam “escondidos” dos 

processos de tombamento. Visto que a consulta aos processos de tombamento não era 

permitida ao público geral, segundo Britto Maia, era necessário retirar as fotografias de seu 

local original (os dossiês da série Processos de Tombamento) de maneira que estas “pudessem 

ser vistas”.  

É interessante notar também como Britto Maia procura dividir a responsabilidade 

sobre a dissociação com Drummond, ainda que de forma sutil, e não categórica; Maia parece 

envolver Drummond para garantir legitimidade à prática da dissociação.  

No que diz respeito às indicações de realocação das fotografias, um dado relevante é o 

fato de terem sido encontradas apenas três destas “notas” ou “remissivas” indicadas por Britto 

Maia no recorte realizado para análise da série Processos (nos processos de tombamento 

número PT 1101-T-83, PT 1116-T-84 e PT 1123-T-84) (ver FIGURAS 05, 06 e 07).  

 

 

Figura 05 –  Um dos dois exemplos de remissivas de fotografias encontrados pela pesquisa na série Processos, 

ambas da década de 1980. Esta nota  informa a transferência de 32 fotografias do processo de tombamento nº 

1101-T-83, do Ginásio Pernambuco, em Recife (PE), para a série Inventário. O dossiê de tombamento em 

questão não possui fotografias, mas 62 fotos podem ser encontradas na pasta do Ginásio na série Inventário. 

Atualmente, 33 deste total estão digitalizadas e disponíveis no instrumento de busca da série Processo de 

Tombamento.  
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Figura 06 – Um dos três exemplos de notas remissivas encontradas na Série Processos, presente no processo de 

tombamento nº 1.123-T-84 Casa: Dom Emanuel (Rua), nº 65 (Casa do Senador Canedo), Bela Vista de Goiás 

(GO). Não são mencionadas fotografias na remissiva e, no entanto, a pasta do bem na série Inventário possui 13 

fotografias. Constam apenas duas fotografias no processo de tombamento.  

 

 
Figura 07 – A segunda e última remissiva de fotografias encontrada pela pesquisa na série Processos também 

data da década de 1980. Esta nota informa a transferência de 33 fotografias do processo de tombamento nº 1116-

T-84, do Museu Paranaense ou Antigo Paço Municipal de Curitiba (PR). Em 5 volumes de dossiês de processo de 

tombamento não constam fotografias; existem apenas 9 cópias xérox de fotografias do bem. 

 

Britto Maia não menciona a duração dos procedimentos de dissociação, mas a 

ausência das notas propostas por ele nos processos teria tornado definitiva a separação dos 

documentos de seus dossiês originais - e não temporária (como as “notas” pareciam indicar). 
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Assim, foi promovido um processo ininterrupto de dissociação documental que teria nos 

documentos fotográficos seu alvo principal.  

Esta retirada de documentos de seus locais originais não aparentou ter sido vista de 

maneira negativa pelos agentes envolvidos, o que aponta para um cenário onde a noção de 

dissociação como um risco para a recuperação da informação era inexistente, relativizada ou 

desconsiderada. Seriam os instrumentos e procedimentos de pesquisa da época eficazes? Um 

dado relevante é a existência, ainda hoje no arquivo, de instrumentos de pesquisa direcionados 

para uma série específica, heranças do período pré-informatizado de atendimento aos 

usuários. O chefe do arquivo possuiria uma memória clara destes deslocamentos 

documentais? É possível que sim. Judith Martins, em sua entrevista ao Projeto Memória Oral 

afirma que Edson de Britto Maia, era “[...] muito atento, tinha uma memória ótima e um tipo 

de curiosidade muito saudável. Ele não arquiva um papel sem antes ler o que está escrito, o 

que é muito raro no meio. Lia tudo, adquiriu grande prática. Quando saí, ele ficou” 

(THOMPSON, 2010, p. 41). Com 40 anos de experiência no Instituto, e aproximadamente 30 

anos de experiência com o acervo do Arquivo do Patrimônio, é possível que Britto Maia tenha 

se apoiado na combinação de boa memória e instrumentos de pesquisas distintos (um para 

cada série) para conduzir as atividades cotidianas e flexibilizar os métodos de arquivamento. 

 Contudo, para melhor compreender essa relativização deste conceito, é preciso 

analisar alguns pontos. O primeiro é que a dissociação e o conceito de organicidade, que a 

antecede e origina, são conceitos contemporâneos, ou pelo menos, alheios à atuação do 

Arquivo, que foram interpretados e relativizados à luz das motivações e das funções 

atribuídas à documentação. 

O termo dissociação, por remeter em seu significado literal ao ato ou efeito de separar, 

desagregar, desintegrar, decompor, é utilizado por arquivistas, museólogos e bibliotecários 

para identificar um dos 10 Agentes de Deterioração passíveis de atingir instituições de guarda 

de acervos culturais, de acordo com o extenso verbete de autoria de Robert Waller e Paisley 

S. Cato para o Canadian Conservation Institute. Em linhas gerais: 

“A dissociação resulta da tendência natural que sistemas ordenados possuem 

de desmoronar ao longo do tempo. Processos de manutenção e outras 

barreiras à mudança são necessários para evitar esta desintegração. 

Dissociação resulta em perda de objetos ou dados relacionados aos objetos, 

ou a capacidade de recuperar ou associar objetos e informações [...] Este 

agente afeta os aspectos legais, intelectuais e/ou culturais de um objeto, ao 

invés dos outros 10 agentes de deterioração, que afetam principalmente o 

estado físico dos objetos. [...] Outra característica única deste agente é que a 
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perda de valor de um ou alguns objetos dentro de um conjunto podem 

reduzir o valor da coleção como um todo. Considere o efeito de misturar 

objetos entre lotes de amostras. [...]. Se um pesquisador, biólogo, arqueólogo 

ou historiador observa um número pequeno, mas significativo de lotes de 

amostras com contaminação cruzada, a coleção como um todo é considerada 

comprometida. Assim, como um resultado de apenas alguns exemplos de 

contaminação-cruzada, uma coleção pode perder muito valor de pesquisa e 

referência.” (tradução da autora). (WALLER, Robert.; CATO, Paisley S. 

Dissociation. In: CCI-ICC On line. 2013) 

Em seguida, Waller e Cato discorrem sobre as relações da dissociação com os outros 

10 Agentes de Deterioração: Forças físicas, Criminosos, Fogo, Água, Pragas, Poluentes, Luz e 

Radiação Ultravioleta (UV) e Infravermelha (IR), Temperatura incorreta e Umidade relativa 

incorreta. A dissociação poderia, por exemplo, ser provocada por água, fogo, poluentes e 

pragas que degradariam etiquetas identificadoras de livros e objetos; roubos, furtos e forças 

físicas poderiam deslocar ou misturar objetos permanentemente, impossibilitando recuperar 

ou reconectar informações atribuídas a estes. Como ações que levariam à dissociação, Waller 

e Cato citam o extravio de objetos; a remoção de rótulos ou etiquetas de identificação; a 

gravação ou coleta de dados de forma ilegível, ambígua, não permanente ou errônea; o uso de 

produtos ou intervenções conservativas inadequadas. Como seus efeitos gerais, são listados 

desde a perda de objetos a perda de coleções inteiras, ou de informações e dados associados a 

elas. Nesse sentido, vale a pena transcrever a compreensão de Waller e Cato sobre a perda 

causada pela dissociação:  

“‘Perda’ é usado aqui no sentido de ‘tornar-se incapaz de recuperar sob 

demanda aquilo que é desejado’. No caso de perda de dados, objetos ou 

coleções, perder o contexto e os valores relacionados à informação. No caso 

de uso inadequado, valores como o espiritual, ritual e outros valores culturais 

são perdidos.” (WALLER; CATO, 2013) 

Complementando as definições de Waller e Cato, como danos possíveis causados pela 

dissociação, especificamente no contexto do Arquivo Central/RJ, poderíamos listar como 

possibilidades a perda do conteúdo informacional pela dispersão do conjunto documental que 

pode acarretar: (1) separação permanente dos conteúdos informacionais gerando a 

incompreensão de como se estabeleceram as relações e processos que culminaram com a 

preservação (ou não) do bem; (2) ruídos na leitura dos documentos e do bem; (3) prejuízos no 

entendimento dos critérios que pautaram a seleção do bem; (4) problemáticas para a 

preservação do bem; (5) problemáticas para a preservação da documentação como um fundo 

(conjunto) coeso, determinando o tratamento individual, fotografia a fotografia, dispensando 

mais tempo e recursos pessoais e financeiros do que o tratamento de álbuns e dossiês; (6) 
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dificuldades para o estabelecimento de instrumentos de pesquisas eficazes para a recuperação 

da informação dispersa pelas séries do Arquivo. 

Tendo em vista a definição apresentada sobre dissociação, um arquivista 

contemporâneo que se debruçasse sobre a questão da organização do acervo do Arquivo 

possivelmente trataria o processo de retirada das fotografias numeradas e identificadas de seus 

dossiês originais como dissociação, dando ênfase aos riscos e perdas implicados. Sob esta 

ótica, trata-se de um agente de deterioração de acervos, pois a prática termina por alterar o 

arranjo original dos documentos, dado no caso do IPHAN, pela sua função e proveniência. 

Fotografias, plantas, relatórios, notificações de tombamento deveriam ser arquivados, de 

acordo com a arquivologia contemporânea, em pastas na série Processos de Tombamento, 

numerados, identificados, e assim permanecer nos respectivos dossiês para possibilitar a 

recuperação das informações que cada suporte reunia.  No momento em que estes documentos 

são retirados de seu local original, a recuperação destas informações em sua totalidade torna-

se difícil, reduzida ou é até mesmo eliminada. É possível assim compreender que a 

dissociação representa um risco ao trabalho de um arquivo, visto que sua definição ou 

propósito atual é ser uma “instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o 

processamento técnico, a conservação e o acesso a documentos” (ARQUIVO NACIONAL, 

2005, p. 27.). Porém, é preciso atentar para o fato de que só existe dissociação (ou 

desorganização) em um arquivo porque existe um arranjo, sistemática, origem ou ordem 

primeira definida – baseado em determinados princípios, como o princípio da proveniência, 

conceito este atrelado ao próprio desenvolvimento da Arquivologia como campo e como 

ciência. 

Michel Duchein, historiador e inspetor-honorário dos arquivos da França, declara em 

“O respeito aos fundos em arquivística: princípios teóricos e problemas práticos”
52

, artigo 

publicado em 1986, que “[...] o respeito aos fundos vem sendo considerado, desde a segunda 

metade do século XIX, como o princípio fundamental da Arquivística”. (DUCHEIN, 1986, p. 

14). Este conceito é definido por ele como o dever de “[...] manter grupados, sem misturá-los 

a outros, os arquivos (documentos de quaisquer naturezas) provenientes de uma 

administração, de uma instituição ou de uma pessoa física ou jurídica: é o que se chama de 

fundo de arquivos dessa administração, instituição ou pessoa.” (idem, p. 14). Este conceito ou 
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visão de arquivos como um todo orgânico é, de acordo com Duchein, uma noção 

relativamente recente: “Todas as antigas classificações de arquivos que chegaram até nós 

foram concebidas por assuntos, temas ou locais, fato que indica ter sido rompida, para realizá-

las, a ordem na qual os documentos haviam sido produzidos.” (idem, p. 15). Para Duchein, a 

disseminação desta vertente de classificação de arquivos encontrava-se associada aos grandes 

sistemas de classificação científica e a expansão da história como ciência, para a qual “o 

documento de arquivo era considerado por seu valor intrínseco, independentemente de seu 

contexto” (DUCHEIN, 1986, p. 15). 

É somente em 1841, com historiador francês Natalis de Wailly, chefe da Seção 

Administrativa dos Arquivos Departamentais do Ministério do Interior, que Michel Duchein 

credita o que chama de “certidão de nascimento da noção de fundos de arquivos”: em uma 

circular ministerial atestando ser necessário: 

“[...] reunir os documentos por fundos, isto é, reunir todos os títulos (todos 

os documentos) provindos de uma corporação, instituição, família ou 

indivíduo, e dispor em determinada ordem os diferentes fundos. Documentos 

que apenas se refiram a uma instituição, corporação ou família não devem 

ser confundidos com o fundo dessa instituição, dessa corporação ou dessa 

família”. (DUCHEIN, 1986, p. 16). 

Este “respeito aos fundos” ou também “princípio da proveniência”
53

 (a manutenção de 

conjunto de documentos cuja origem é a mesma) teria sido, de acordo com Duchain, 

largamente divulgado pela Europa, traduzido em alguns países como princípio de 

proveniência, chegando aos Estados Unidos da América em meados do século XX. Para 

Duchein, permaneceria ainda no presente como um princípio irrefutável, pois “o documento 

de arquivo [...] não tem razão de ser isoladamente. Sua existência só se justifica na medida em 

que pertença a um conjunto. Situa-se dentro de um processo funcional do qual se constitui, 

por si mesmo, num elemento, por menor que seja” (DUCHEIN, 1986, p. 17). A manutenção 

do princípio de proveniência ou respeito aos fundos seria ainda a base mais segura de 

inventário e o método mais correto, não subjetivo e não arbitrário de arquivamento visto que, 

para Duchain,  

“[...] é essencial para a apreciação de um documento qualquer, saber com 

exatidão quem o produziu, em que circunstâncias, no desenrolar de que ação, 

com que objetivo, a quem se destinava, como e quando foi recebido por seu 

destinatário e por que meios chegou até nós. Tal conhecimento só é possível 

na medida em que o conjunto de documentos que o acompanha tenha sido 

conservado intacto, individualizado, sem possível mistura com documentos 
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 Também chamado de princípio de respeito aos fundos. (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 136) 
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de outras proveniências, mesmo que esses se refiram ao mesmo objeto.” 

(DUCHEIN, 1986, p. 17). 

O respeito a princípios como a proveniência teria se instalado pela existência de um 

campo fértil para sua aplicação. Maria Odila Fonseca, arquivista e cientista da informação, 

aponta que a atividade arquivística já se realizava há cerca de seis milênios no chamado 

Oriente Médio; e que na Europa, no século XVI, já existiriam rotinas e normas elementares 

para disciplinar os trabalhos nos arquivos. Em Arquivologia e Ciência da Informação (2005), 

Fonseca estabelece um panorama da constituição da Arquivologia como campo científico, 

apontando para o estabelecimento de uma estreita relação entre conhecimento arquivístico, a 

administração e o governo, um traço que seria determinante para a constituição de depósitos 

centrais de arquivos na Europa no século XVIII. Neste panorama, Fonseca aponta entre suas 

referências um manual escrito em 1898 pelos arquivistas holandeses S. Muller, J.A. Feith, e 

R. Fruin “como marco inaugural do que se poderia chamar de uma disciplina arquivística, 

como um campo autônomo de conhecimento” (FONSECA, M.O., 2005, p. 33). O Manual de 

Arranjo e Descrição de Arquivos (1898), também chamado de “Manual dos Holandeses”, foi 

editado pela Associação de Arquivistas Holandeses e: 

 “[...] consiste no arrolamento de 100 regras ou princípios considerados 

fundamentais para o arranjo e a descrição de arquivos. [...] no Brasil, foi 

traduzido e publicado em 1960 pelo Arquivo Nacional, quando era seu 

diretor-geral o historiador José Honório Rodrigues, que em seu prefácio 

afirma: ‘obra fundamental, sua publicação é mais um sinal da renovação 

arquivística do nosso país’. Em 1973 foi publicada uma segunda edição, 

também pelo Arquivo Nacional [...]”. (FONSECA, M.O.,  2005, p. 33). 

Publicado no Brasil como Manual de Arranjo e Descrição Arquivística (1960, 1973), 

nesta obra é possível encontrar definições como “o arquivo é um todo orgânico”, (1973, p.17), 

em sintonia com as afirmações de Duchein; e outros temas como a manutenção dos fundos; a 

indivisibilidade de arquivos; reintegração de arquivos desmembrados; regras sobre o arranjo 

dos documentos de arquivo e sua descrição; normas para estruturas de inventários. Em 

resumo, nele são apresentados definições que se aproximam do já mencionado princípio de 

proveniência; e diversas normativas que podem ser relacionadas a outros princípios 

arquivísticos em suas definições contemporâneas, como o da organicidade (a relação entre 

documentos dados pelo responsável pela sua produção e sua ordem original); da unicidade 

(caráter único, dado pelas especificidades de sua produção); da indivisibilidade ou integridade 

dos fundos (preservação contra a dissociação, mutilação ou destruição); da cumulatividade 

(documentos arquivados respeitando sua proveniência). 
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1.3. Decisões na Série Processos de Tombamento: o tratamento da documentação. 

 

Um dos objetivos desta pesquisa (e que será abordado neste item) é refletir sobre a 

figura do chamado momento de tomada de decisão no campo da preservação de acervos 

culturais. A tomada de decisão, também chamada de decision making, é um termo que, 

segundo o conservador Chris Caple, tem origem nos anos 1970, quando: 

“o desenvolvimento da ciência ou da arte da gestão em 1970, levou à criação 

de teorias e modelos sobre a tomada de decisões (Moore e Thomas, 1976), 

muitos deles com base no trabalho matemático na probabilidade de 

Reverendo. T. Barnes em meados do século XVIII. Aspectos do trabalho na 

tomada de decisão formal, tais como árvores de decisão, podem ser úteis 

para considerar problemas de conservação. Tal consideração aumenta a 

consciência do leque de opções possíveis e ajuda a estimar a probabilidade 

de certos resultados que ocorrem com mais precisão. a responsabilidade pela 

seleção e execução a ação apropriada repousa, como sempre tem feito, com 

o conservador.” (CAPLE, 2000, p. 170) 

O empréstimo do termo para o campo da conservação de acervos é central para este 

trabalho e encontramos tal discussão no texto da arquivista americana Helen Willa Samuels 

que, em 1986, utiliza o termo ‘decision-making’ no texto Quem controla o passado, que será 

trabalhado mais a frente. Tratar-se-ia de um instante específico e singular, que por vezes se 

apresenta claramente, em todo o seu peso e gravidade, em momentos de elaboração de 

projetos e definição de metodologias. E por outras, figura como uma espécie de hora mágica, 

pairando entre o nascer e o pôr-do-sol; uma espécie de véu de luz invisível que se debruça 

sobre a execução de atividades cotidianas de instituições de preservação de memória, como 

museus, bibliotecas e arquivos.  

 Exemplificaremos esta analogia com o próprio Arquivo Central/RJ. Atualmente é 

possível perceber como, por exemplo, alguns mapas e plantas que permaneceram em 

mapotecas de madeira, material não-indicado para armazenamento de acervo permanente
54

, 

encontram-se melhor conservadas do que outros mapas e plantas da mesma época, que se 

encontravam em pastas de papel ácido ou mapotecas de metal. Aparentemente os móveis de 

madeira, parte do mobiliário projetado para o Palácio da Cultura, atual Palácio Gustavo 

Capanema, permaneciam vedados à entrada de poeira e umidade, possibilitando clima 

ambiente interno estável. E também retomando a entrevista de Edson de Britto Maia, sabemos 
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 Mobiliários de madeira em geral podem atrair pragas como cupins e brocas, além de danificar o acervo pela 

emissão de gases como o formaldeído, que aceleram a oxidação dos materiais orgânicos. (TRINKLEY, 2001, p. 

27). 
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que, graças à prática recorrente do setor de arquivar tanto os documentos originais e quanto 

suas cópias, foi possível recuperar dois processos de tombamento perdidos por seus relatores. 

São dois exemplos de práticas cotidianas que podem hoje ser interpretadas como tomadas de 

decisão: a opção por mobiliários de madeira e a prática de arquivamento de cópias de 

documentos originais, que se provaram determinantes para a preservação de certas tipologias 

documentais e dossiês que sofreriam maiores riscos de deterioração ou perda.  

Da mesma maneira, se hoje no Arquivo Central/RJ, por exemplo, existem dificuldades 

para a recuperação de informações a respeito de determinados bens, dado a extensão da 

dissociação documental em seu acervo, este dado pode ser interpretado como consequência de 

um conjunto de decisões tomadas pelos agentes responsáveis pelo Arquivo que, no momento 

em que a realizavam, não poderiam ou não previram a extensão das consequências de suas 

práticas em longo prazo. Todavia, pesquisar, planejar, analisar, discutir e prever e simular 

resultados de decisões atuais em cenários futuros é, atualmente, um aspecto da preservação de 

acervos e vem, cada vez mais, abarcando inúmeros campos, profissionais e instituições. A 

sintonia desta tendência do campo da preservação com a emergência da chamada conservação 

preventiva será abordada no próximo capitulo. Neste ponto, julgamos pertinente discutir a 

questão da tomada de decisão no que tange aos arquivos documentais. Helen Willa Samuels,  

em Quem controla o passado, afirmava já em 1986 que: 

“Nossa sociedade moderna, complexa e rica em informações requer que os 

arquivistas reexaminem seu papel como seletores. As estruturas mutáveis 

das instituições modernas e a utilização de tecnologias sofisticadas tem 

alterado a natureza dos registros, e apenas uma pequena parte desta vasta 

documentação pode ser mantida. Os arquivistas são desafiados a selecionar 

um registro duradouro, mas lhes faltam técnicas para apoiar estas tomadas de 

decisão. Estratégias de arquivamento da documentação são propostas para 

responder estes problemas” (SAMUELS, 1986, p. 110, tradução minha) 

 Samuels propunha, nessa época, uma perspectiva voltada para o estabelecimento de 

estratégias de arquivamento da documentação, abarcando em sua análise as relações entre 

indivíduos e instituições, dada sua interdependência. Para a autora, “o conjunto de 

informações que arquivistas ‘controlam’ é parte de um universo muito maior que existe em 

muitas formas e é ‘controlado’ por muitos especialistas” (SAMUELS, 1986, p. 111.). Ou seja, 

existem instâncias e circunstâncias que interferem nas possibilidades de tomada de decisão 

para a implementação de planejamentos e estratégias no âmbito dos arquivos institucionais.  

Neste contexto, Samuels cita Juta Reed-Scott, outra arquivista norte-americana, que 

também utiliza outro termo relevante para a discussão desta dissertação - “gestão de 
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coleções”, ou “gerenciamento de coleções” – que vem a somar-se ao conceito de tomada de 

decisão no campo da conservação de acervos. Reed-Scott identifica uma diferença entre a 

noção de desenvolvimento de coleções e gestão de coleções. O primeiro  

“[...] centra-se na construção de coleções e implica um processo de 

crescimento contínuo. Relaciona-se mais aos nossos períodos [a autora fala 

dos E.U.A.] anteriores de riqueza na década de 1960. Gestão de coleções, 

por outro lado, é uma resposta à recessão económica e declínio da década de 

1970. É um processo planejado sistemático, documentado de construção, 

manutenção e preservação de coleções.” (SAMUELS apud REED-SCOTT, 

1986, p. 113).  

 Podemos apontar paralelos da visão de Helen Samuels e Juta Reed-Scott com 

afirmações de Maria Odila Fonseca sobre novas perspectivas e rupturas no pensamento da 

Arquivologia.  Fonseca afirma que  

“Os métodos tradicionais de preservação de documentos de arquivo 

baseados em padrões apropriados de restauração, armazenagem e uso dos 

suportes físicos tornam-se irrelevantes na medida em que os documentos 

devem migrar seus conteúdos muito antes da deterioração física de seus 

suportes, o que está promovendo uma importante reformulação dos 

pressupostos de proveniência, originalidade e funcionalidade dos 

documentos” (FONSECA, M.O., 2005, p. 62).  

Coloca-se assim, em meados das décadas de 1970 e 1980, a emergência de uma postura mais 

ampla de gerenciamento ou gestão documental, incorporando o conceito de tomada de 

decisão. Mas o que essa postura propunha? Quais seriam suas repercussões para preservação 

documental? 

Luana de Almeida Nascimento, arquivista brasileira, aborda este conceito ao tratar da 

questão da preservação da organicidade da informação arquivística, definindo: 

 “O gerenciamento é aspecto central no que concerne à preservação da 

organicidade de maneira contínua e com vistas ao acesso à informação. 

Por gerenciamento não nos referimos somente à gestão de documentos que, 

segundo Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005), pode ser 

considerada também como ‘administração de documentos’. Mais do que 

isso, nossa percepção de gerenciamento considera também a administração 

do próprio arquivo enquanto organismo que depende de recursos 

humanos, materiais, orçamentários de forma constante e em longo 

prazo para possibilitar o acesso às informações arquivísticas 

devidamente contextualizadas aos usuários em qualquer tempo” 

(NASCIMENTO, 2012, p. 20, grifos meus). 

Com base nesta definição, é possível propor o gerenciamento documental como a condução 

de diversos processos de tomada de decisão, contemplando o arquivo como um todo, nele 

incluídos seu acervo, agentes responsáveis, edifício etc. de maneira a possibilitar a 

preservação e a promoção do acesso pelo maior período de tempo possível. Desta maneira, o 



63 

 

 

 

gerenciamento contemplaria também uma análise aprofundada de decisões tomadas em 

períodos e administrações anteriores de modo a determinar a funcionalidade de métodos, 

normas e práticas.  

 Com isto em mente, passamos agora a um exame das fontes disponíveis que 

documentam a trajetória do Arquivo Central/RJ, buscando identificar momentos de tomada de 

decisões, de maior ou menor relevância para a preservação de seu acervo, estabelecendo 

relações entre essas escolhas e a situação atual do Arquivo. Quais seriam as decisões de maior 

impacto para o acervo? Em que se basearam essas escolhas? Quais motivações as orientaram? 

Em quais contextos e suportes políticos e administrativos foram implementadas? Estes são 

alguns questionamentos em que pretendo me debruçar neste tópico. 

 

QUADRO 2 – Tomadas de decisão no âmbito do ACI/ RJ. 

Momento Características da decisão Fontes disponíveis 

Criação do Arquivo do 

Patrimônio 

 (1936 a ?) 

Escolha do método de 

organização do acervo proposto 

por Carlos Drummond: Bens 

organizados por Estado e 

Município em ordem alfabética. 

Dossiês dos processos dispostos 

em ordem numérica. 

 

 Série Memória Oral;  

 Entrevista Dom Clemente da Silva Nigra;  

 Série Memórias do Patrimônio; 

Entrevista Judith Martins;  

Aplicação parcial do 

modelo de arquivamento 

(1938 – década de 1980). 

Relativização do princípio da 

proveniência; dissociação 

documental planejada e 

sistemática. 

Setor de Recuperação de 

Pintura, Escultura e 

Manuscritos da DPHAN (1947 

a 1986). 

 Série Memória Oral;  

 Entrevista Edson de Britto Maia. 

Percepção de problemas 

inerentes à forma de 

arquivamento entre outras 

dificuldades.  

(Décadas de 1970-1980) 

Identificação de problemas 

motivados pela dificuldade de 

recuperação de informação e 

demandas crescentes por 

acesso.  

O Setor de Recuperação de 

Pintura, Escultura e 

Manuscritos da DPHAN, 

encerra suas atividades em 

1986. 

 Relatório das Principais Realizações do 

IPHAN (1979);  

 

Mobilidade administrativa 

dada pela reestruturação 

política e administrativa 

do órgão: período 

SPHAN/ Pró-Memória 

(1979-1990).  

Período de diagnósticos e 

levantamento quantitativo na 

área da conservação de acervos 

documentais. 

Criação do Programa Nacional 

de Preservação da 

Documentação Histórica (Pró-

Documento).  

Opção por projetos de 

reorganização e modernização 

 Principais Realizações SPHAN/ Pró-

Memória (1986-1988);  

 Programa Nacional de Preservação da 

Documentação Histórica/Pró-Documento 

(1988);  

 Arquivo da Coordenadoria de Registro e 

Documentação SPHAN/ Pró-Memória – 

Diagnóstico (1987);  

 Proposta de preservação e organização 
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QUADRO 2 – Tomadas de decisão no âmbito do ACI/ RJ. 

Momento Características da decisão Fontes disponíveis 

do Arquivo Central/RJ. dos arquivos da Coordenadoria de 

Registro e Documentação e das 

Diretorias Regionais da SPHAN/FNPM 

(1987);  

 Manual de Conservação – Documentação 

Corrente (1988); 

 Projeto de Atualização dos Processos de 

Tombamento (1987), 

 Projeto de Reorganização e 

Modernização do Arquivo Central 

(1987), 

 Plano de Identificação e Catalogação do 

Acervo Fotográfico (1987).  

 

Interrupção dos projetos 

de modernização do 

Arquivo Central/RJ 

(Década de 1990) 

Período de instabilidade 

administrativa com a extinção 

da Pró-Memória e criação do 

IBPC. 

Falta de investimento (recursos 

financeiros e pessoais) e/ou 

questões administrativas. 

 Resumo das Principais Propostas para 

1990 (1990). 

Criação da Coordenação-

Geral de Pesquisa e 

Documentação (Copedoc) 

(2004) 

Em substituição à CRD 

(SPHAN/FNpM); enfoque mais 

amplo para a pesquisa e 

projetos de diferentes temáticas 

como o gerenciamento de 

acervos; implementação do 

sistema CPROD e base Acess 

no ACI/RJ. 

 Cadernos de Pesquisa e Documentação 

do IPHAN; 

 Série Memórias do Patrimônio; 

 Série Pesquisa e Documentação do 

IPHAN. 

 Projetos pontuais de conservação e 

acondicionamento de acervos no ACI/RJ. 

Projeto Rede de Arquivos 

do IPHAN (2013 – 

presente) parceria 

IPHAN/ BNDES/ USP/ 

FUNDAR 

Decisões são tomadas em 

contexto inter e intra 

institucional, ou seja, dentro da 

esfera administrativa do IPHAN 

e em cooperação com outras 

organizações.  

 Projeto desenvolvido em parceria entre o 

IPHAN, o BNDES (Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social), a 

Fundação Darcy Ribeiro (FUNDAR), e a 

Biblioteca Brasiliana da Universidade de 

São Paulo (USP). 

 

O primeiro momento de tomada de decisão identificado seria o da própria criação do 

Arquivo, com a escolha do método de organização proposto por Carlos Drummond de 

Andrade, em detrimento do modelo apresentado pelo beneditino Dom Clemente da Silva 

Nigra, como será visto em detalhe adiante. Os documentos são organizados de maneira 

geográfica, ou seja, em dossiês numerados e separados por estados da federação e municípios, 

dispostos em ordem alfabética. É feita uma opção pela manutenção dos documentos 

fotográficos nos dossiês das séries Processos de Tombamento e Obras, sendo ambas séries no 

sentido restrito do termo: “[...] uma sequência de documentos relativos a uma mesma função, 

atividade, tipo documental ou assunto.” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 151). Percebe-se 

também que o contexto desta decisão era bastante singular para os acervos documentais. 
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Durante esses primeiros anos de atuação, e durante toda a chamada fase heróica
55

, o SPHAN 

dedicou-se ao tombamento de bens móveis e imóveis que compunham, em sua maioria, a 

herança do passado colonial português (FONSECA, M.C., 2005). Conjuntos arquitetônicos, 

urbanísticos e paisagísticos, vilas, casarios, igrejas, conventos, mosteiros, fortalezas, teatros, 

chafarizes, fontes, fazendas, engenhos, cemitérios e esculturas religiosas que se traduziram em 

um acervo documental extenso e ainda em expansão.  

Em relação ao patrimônio arquivístico nacional, alguns autores, como Lúcia Peralta
56

, 

percebem uma tendência na atuação inicial do SPHAN a relegar “[...] patrimônio arquivístico 

a uma categoria não prioritária [...]”(PERALTA, 2005, p. 22). Dentre os motivos que 

justificariam estas ações, estaria necessidade premente de resguardar o patrimônio de pedra e 

cal das alterações nos perímetros urbanos causadas pela crescente industrialização 

(FONSECA, M.C., 2005). No entanto, a prática de arquivamento que os agentes do Instituto 

realizavam sobre sua própria produção documental em decorrência do processo de 

salvaguarda pelo tombamento contribuiu para a preservação dos conteúdos históricos, 

artísticos e culturais referentes aos bens valorados como patrimônio nacional. 

Um segundo momento seria marcado pela aplicação parcial deste modelo de arranjo 

documental, conforme expresso pela entrevista de Edson de Britto Maia. O modelo de 

arquivamento respeitando a organicidade da documentação seria aplicado apenas no momento 

de sua produção e tramitação do dossiê. Definindo-se a opção dos técnicos pelo tombamento 

ou arquivamento definitivo da documentação, o respeito à proveniência seria flexibilizado 

para possibilitar o acesso a partes do acervo, promovendo uma dissociação planejada do 

acervo. Esse segundo momento seria responsável pela abertura de um padrão de arquivamento 

composto por uma série de pequenas escolhas diárias, dossiê a dossiê, série a série, caso a 

caso, que determinaria um maior ou menor grau de dissociação, dado pela quantidade de 

documentos pertencentes a um determinado dossiê. Deste modo, a dissociação documental 

conduzida de maneira planejada e sistemática resultou em uma configuração atual do acervo 

em diferentes séries que terminam por não refletir o contexto de sua produção (suas 

motivações e intenções), e sim, refletir a lógica do técnico responsável pelo arquivamento da 

documentação. Esta tomada de decisão gerou também leituras parciais do acervo, no que 
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 Segundo Maria Cecília Fonseca Londres (2005), período que compreende a fundação do SPHAN, em 1937, 

até 1967, ou seja, o período de gestão de Rodrigo Mello Franco de Andrade. 
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 PERALTA, Lúcia Regina Saramago. O SPHAN e o início da preservação de documentos arquivísticos no 

Brasil. Trabalho de Conclusão de Curso [História]. Universidade Gama Filho. Rio de Janeiro, Dez. 2005. p. 22 
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tange às atividades administrativas do próprio órgão de preservação, ao estado de conservação 

dos bens tombados e dos próprios documentos. Quanto às posturas administrativas sobre 

preservação do patrimônio cultural, é nesse contexto que se encontra o Setor de Recuperação 

de Pintura, Escultura e Manuscritos da DPHAN, desenvolvido em 1947 pelo pintor, 

conservador e restaurador Edson Motta, a convite do presidente da Diretoria, Rodrigo Melo 

Franco de Andrade. Consistia num setor independente e num laboratório de conservação nas 

dependências da DPHAN-RJ, e foi responsável pelas atividades de conservação e restauração 

de pinturas, talhas, esculturas e também em acervos de suporte papel, como gravuras e 

documentos manuscritos no país, de 1947 a 1976. Em 1976, após décadas de atuação em 

órgãos públicos e dedicação à formação acadêmica de conservadores de acervos culturais em 

diferentes suportes no Brasil, Edson Motta se aposenta e é substituído na direção do setor pela 

restauradora Maria Luiza Guimarães Salgado, sua ex-aluna, que permanece no cargo até a 

dissolução do setor de conservação, em 1986.  

Um terceiro momento, difícil de precisar, seria um período definido pela crescente 

percepção de problemas inerentes à condução da prática do arquivamento no setor, motivado 

por fatores como uma crescente demanda por acesso irrestrito à documentação; o estado de 

conservação de documentos; as dificuldades de recuperação da informação e integração deste 

acervo histórico a um programa de gestão documental institucional, associado ao aumento da 

demanda de pesquisadores externos. Não é possível definir exatamente quando estes fatores 

começaram a ser percebidos como dignos de preocupação ou se as atividades do Setor de 

Recuperação de Pintura, Escultura e Manuscritos da DPHAN poderiam ter contribuído para a 

identificação de problemas no Arquivo Central/RJ; mas esse período pode ser estendido até a 

década de 1970. É desta época o “Relatório das Principais Realizações do IPHAN em 

1979”
57

, relatório que usa alude à “dicotomia entre continuidade e mudança” para abordar as 

transformações do Instituto orientando a postura de “mudar para continuar”. É mencionado 

“como catalizadores desta transformação, sem dúvida, o conceito de bem cultural que passou 

a informar as atividades do órgão, um conceito mais inclusivo do que aquele que até então 

parecia predominar.” A criação do Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC) e sua 

incorporação ao IPHAN, bem como o Programa de Cidades Históricas (PCH) são creditados 

no documento como significativas para “ampliar o campo de ação” do Instituto. Esse 

relatório também menciona um “esforço no sentido de operacionalizar um conceito mais 
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abrangente de bem cultural [...] a instauração de um diálogo franco e leal com a 

comunidade” esbarrando no dever de superar “dois outros entraves sérios: a rigidez da 

estrutura administrativa do órgão e a escassez de verbas”. Como principais realizações na 

área de Estudos, pesquisas e tombamento, o documento aponta: 

“No Arquivo a colaboração do MUDES (Fundação Movimento Universitário de 

Desenvolvimento Econômico e Social), através do Projeto Museus IV, possibilitou o 

levantamento, no período de 10 de setembro de 1978 a 10 de junho de 1979, da 

documentação histórica e fotográfica correspondente a 903 bens tombados, 294 

bens a tombar, e a análise de cerca de 90.000 fotografias. O MUDES retomou o 

trabalho a 10 de julho de 1979, voltado agora para a análise de 40.000 negativos, e 

deverá estendê-lo até 10 de junho de 1980, através do Projeto Museus V.”
58

  

Nesse período de atividades de diagnóstico e levantamento do quantitativo e estado de 

conservação do acervo do ACI/RJ situamos um quarto momento, a partir de 1970, quando se 

iniciam as reestruturações político-administrativas do órgão de preservação (quando a então 

Diretoria se torna IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional)
59

. Em 1979, 

no entanto, ocorre uma mudança mais significativa na estrutura do órgão, buscando facilitar a 

execução de suas atividades: o IPHAN é extinto, denominando-se Secretaria do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), associado à Fundação Nacional Pró-Memória 

(FNpM)
60

.  

Sendo ambos vinculados ao Ministério da Cultura, ocorreu uma divisão de atribuições: 

enquanto a SPHAN permanece como órgão normativo, encarregado da identificação e 

preservação de acervos culturais, a Fundação Pró-Memória configurou-se como um órgão 

executivo ou operacional, buscando agilizar e proporcionar recursos para as ações da SPHAN. 

Esta mudança, idealizada pela gestão de Aloísio Magalhães,
61

 buscava contornar as 

dificuldades que se apresentavam nos setores executivos da instituição.  

Na nova estrutura administrativa SPHAN/ Fundação Pró-Memória, os bens móveis e 

imóveis sob a proteção da SPHAN, incluindo os bens tombados pela instituição, são 
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transferidos para a Fundação Pró-Memória
62

. Este dado é importante para o estudo da 

trajetória da conservação/preservação de acervos na instituição não somente pela transferência 

administrativa de responsabilidades sobre os bens, que modificou a estrutura do Instituto 

nascido em 1937, mas também por possibilitar formas de atuação administrativa que 

possibilitaram a implantação de programas específicos, como a criação do Programa Nacional 

de Preservação da Documentação Histórica (Pró-Documento), em 1984. 

A divisão de atribuições entre SPHAN e Pró-Memória transferiu responsabilidades 

executivas para a Fundação, cujas incumbências incluíam a mobilização de profissionais 

qualificados, a separação de recursos financeiros e materiais de acordo com as necessidades 

de cada projeto e da demanda da Secretaria. Esta cooperação sinalizou, no Instituto, o início 

de ações concretas na área de conservação preventiva de acervos arquivísticos e 

bibliográficos. 

Um dos primeiros produtos desta nova forma de atuação institucional posta em prática 

pela Fundação Pró-Memória foi o Plano Nacional de Microfilmagem de Periódicos 

Brasileiros, executado em parceria com a Biblioteca Nacional
63

. Neste projeto, 

especificamente, a Pró-Memória, a Biblioteca Nacional e a SPHAN foram responsáveis pelos 

recursos financeiros. É, no entanto, em 1984 que a Fundação Pró-Memória envolve-se 

ativamente no campo de preservação documental com a criação do Programa Nacional de 

Preservação da Documentação Histórica (Pró-Documento)
64

.  

O Programa Pró-Documento buscou contribuir com a preservação e conservação de 

acervos arquivísticos e bibliográficos de instituições privadas de valor permanente, por meio 

de projetos direcionados para o diagnóstico, identificação e organização dos acervos e sua 

conservação preventiva
65

. De acordo com o documento de criação do próprio Programa,  

“O Pró-Documento marca a atuação da Secretaria do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional e da Fundação Nacional Pró-Memória, no âmbito de 

suas competências, através de um conjunto de ações destinadas à 

preservação de uma imensa parcela de nosso patrimônio documental de 
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valor histórico: os acervos privados. Seu objetivo maior é o de dar respostas 

às necessidades de preservação da documentação privada, através do 

envolvimento da comunidade interessada. Desta forma, pretende-se garantir 

a principal condição para a eficácia de qualquer política preservacionista: 

seu uso social.”
66

 

Sua inovação partia da noção da importância do uso social dos documentos, 

principalmente dos documentos de instituições privadas, através da constatação que a 

inexistência da proteção institucional do poder público apresentava uma ameaça à integridade 

desses acervos particulares:  

“Carente de uma política integrada de proteção de acervos, esta 

documentação sofre ameaça de deterioração e perda, em razão do 

desconhecimento quanto ao seu valor e das precárias condições de 

organização e conservação, ou ainda pelo despreparo para a sua proteção, 

por parte de muitos de seus detentores. Por esses motivos, a SPHAN/ 

Fundação Nacional Pró-Memória, no uso das suas atribuições em prol da 

proteção do patrimônio histórico brasileiro, amplia e sistematiza a sua ação 

em defesa da documentação privada de valor permanente, através de uma 

política nacional que está consubstanciada no Programa Nacional de 

Preservação da Documentação Histórica (Pró-Documento)”.
67

 

O Pró-Documento estendia o alcance da SPHAN/Pró-Documento aos acervos 

institucionais privados, por meio de consultorias nas áreas de conservação, preservação e 

inventário. Desta maneira, ao mesmo tempo em que oferecia diagnósticos e serviços de 

preservação de acervos, o Pró-Documento também ampliava o acesso ao promover “o uso 

social dos documentos de arquivo [...] (uma vez que) o uso social de um bem histórico é 

condição básica para a sua preservação”.”
68

 

Sérgio Albite Silva ressalta que, embora o Programa Pró-Documento compreenda-se 

como política nacional, “não há no documento qualquer definição, conceito ou noção do que 

é entendido como preservação nem como política preservacionista”
69

. No entanto, isto não 

retira os méritos do Programa; de forma abrangente, o Pró-Documento estendia seu apoio a 

instituições religiosas, empresariais, corporativas, médicas e sanitárias, científicas e 

tecnológicas, educacionais e culturais. Oferecia serviços de consultoria e elaboração de 

projetos, ou seja, não concedia verbas – estas poderiam ser obtidas através de financiamentos, 

recursos próprios ou pela Fundação Pró-Memória. Sua estrutura organizacional reunia 
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profissionais especializados em áreas como Arquivologia, Biblioteconomia, História, 

Inventário, Conservação/Preservação, Encadernação, Desenho Industrial, Química, 

Microbiologia, Entomologia, Paisagismo, Administração e Gerência de Projetos e 

Administração. 

Em cinco anos de atuação (entre 1984 e 1988, data de sua extinção), o Pró-Documento 

elaborou projetos para instituições, organizações civis e instâncias do governo federal, como 

Preservação e Organização do Acervo Documental da ABERJ (Associação dos Bancos no 

Estado do Rio de Janeiro); o Plano de Trabalho para a Conservação e Restauração do 

Acervo da Biblioteca Presidencial do Palácio da Alvorada (Brasília/ DF);  a Implantação do 

Centro de Documentação e Pesquisa do Patrimônio Cultural Brasileiro dentro da 

Coordenadoria de Registro e Documentação da SPHAN/ Pró-Memória; diagnósticos e 

projetos para arquivos de igrejas, como a Igreja da Irmandade da Santa Cruz dos Militares e 

para empresas como a Light, entre outros. Além destas ações, outro documento administrativo 

deste período, Principais realizações da SPHAN/PRÓ-MEMÓRIA – 1986-1988
70

 sinaliza, no 

Rio de Janeiro, a instalação do Centro de Preservação e Restauração Fotográfica, no ano de 

1986. 

Situamos então esse quarto momento como sendo pautado pela elaboração de projetos 

de reorganização e modernização do Arquivo Central/RJ. Destacamos projetos que foram 

elaborados no contexto do Pró-Documento; que foram produto de trabalhos conjuntos de seus 

profissionais ou que receberam consultoria ou aval do programa. Estas iniciativas de 

preservação dos acervos documentais podem ser identificadas com uma postura 

administrativa de gestão da preservação documental assumida pelo coordenador de Registro e 

Documentação da SPHAN/FNPM, Sydney Sérgio Fernandes Solis (cientista político de 

formação). Esta postura, que insere o ACI/RJ em um cenário mais amplo de cooperação 

interinstitucional e promoção do acesso à informação pode ser percebida no artigo de 1987, 

Proteção do Patrimônio Documental: Tutela ou Cooperação?, no qual Solis afirma que: 

“a proteção documental, contudo, só será viável se fomos capazes de 

envolver a sociedade civil nesta tarefa o que, por sua vez, dependerá de uma 

ação continuada e sistemática do Estado, através do sistema SPHAN/ Pró-

Memória, no inventariamento dos acervos documentais e no apoio a sua 

preservação como contrapartida à permissão do acesso público a essas 

fontes”
71
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É neste contexto que se inserem os projetos realizados no Arquivo Central/RJ com 

parceria do Programa Pró-Documento: o projeto Arquivo da Coordenadoria de Registro e 

Documentação SPHAN/ Pró-Memória – Diagnóstico (realizado em 1987), a Proposta de 

preservação e organização dos arquivos da Coordenadoria de Registro e Documentação e 

das Diretorias Regionais da SPHAN/FNPM (1987) e, poderíamos também acrescentar, o 

Manual de Conservação – Documentação Corrente (1988). E a estes se somam outros 

projetos realizados no âmbito da Coordenação de Registro e Documentação, sob a qual o 

Arquivo Central/RJ encontrava-se administrativamente. Aqui, listamos o Projeto de 

Atualização dos Processos de Tombamento (1987), o Projeto de Reorganização e 

Modernização do Arquivo Central (1987), e o Plano de Identificação e Catalogação do 

Acervo Fotográfico (1987).  

Analisaremos as propostas de cada projeto, iniciando pelo Diagnóstico do Arquivo da 

CRD, que apresenta não somente dados sobre o estado de conservação do acervo, mas oferece 

um retrato do pensamento interdisciplinar do Pró-Documento. O dossiê reúne antecedentes 

institucionais, dados sobre o espaço do arquivo, conservação e acondicionamento, tipologias 

do acervo (Arquivístico, Fotográfico, Bibliográfico), os sistemas de recuperação da 

informação utilizados; propõe etapas de trabalho, mapeamento do ambiente e dos tipos 

documentais e datas-limite para execução do projeto.  

Dentre os principais problemas apontados pelo Diagnóstico, destacam-se: a 

conservação do ambiente do arquivo que ocupava apenas 95m² situados no 8º andar do 

Palácio Gustavo Capanema
72

, construção tombada em 1948 pela DPHAN; necessidade de 

mobiliário e material para acondicionamento adequado para conservação; e a principal: 

conjugação das atividades de consulta ao acervo com as necessidades da sua conservação, 

observando as limitações espaciais e a falta de técnicos especializados em conservação de 

papel. 

O Diagnóstico aborda também a necessidade de padronização das práticas na área 

arquivística e bibliográfica ao mencionar outro projeto do Pró-Documento, a “Proposta de 

Preservação e Organização dos Arquivos da Coordenadoria de Registro e Documentação e 

das Diretorias Regionais do SPHAN/ FNpM”, de maio de 1987, trabalho coordenado por 
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Regina Marques. Percebemos também na atuação do Pró-Documento, uma orientação voltada 

para a conservação preventiva não somente da documentação técnica produzida pela SPHAN 

e acumulada no Arquivo Central, mas também com a documentação corrente da Secretaria, 

manifesta no Manual de Conservação – Documentação Corrente (1988).  Os três projetos 

restantes, o Projeto de Atualização dos Processos de Tombamento (1987), o Projeto de 

Reorganização e Modernização do Arquivo Central (1987) e o e o Plano de Identificação e 

Catalogação do Acervo Fotográfico (1987) e suas contribuições para a preservação do acervo 

documental do Arquivo Central/RJ serão abordados no Capítulo 3 por sua relação com o tema 

deste capítulo. 

Identificamos ainda um quinto momento: quando todos estes projetos, embora 

inovadores para a sua época, foram interrompidos no mesmo ano ou logo em seguida ao 

término do Pró-Documento, em 1988. Muitos projetos que figuram no documento 

administrativo Resumo das Principais Propostas para 1990
73

, lista com propostas em âmbito 

nacional diretamente relacionados com o ACI/RJ, não foram completados nesta década, ou 

permaneceram suspensos pelo contexto político administrativo da extinção do IBPC: 

Inventário de Bens Móveis; Inventário de Acervos Museológicos; Instalação de Bancos de 

Dados sobre Bens Culturais; Avaliação de Planos Urbanísticos para Sítios Tombados; 

Desenvolvimento da Política Sistemática da Gestão de Documentos. Se a principal razão 

apontada para a prematura extinção do Pró-Documento foi o “[...] embate entre o público e o 

privado [...]” (PERALTA, 2005, P.34), ou seja, desentendimentos políticos  somados ao 

estado precário dos acervos documentais dentro de algumas instituições públicas, a 

interrupção da execução destes projetos elaborados no âmbito da CRD pode também ser 

creditada à  falta de investimento (recursos financeiros e pessoais) e à questões 

administrativas motivadas pela extinção da Fundação Nacional pró-Memória, em 1990.  

No final da década de 1990, identificamos um sexto momento, marcado pela criação 

da Coordenação-Geral de Pesquisa e Documentação (COPEDOC) que, sucedendo à CRD, 

promoveu um enfoque mais amplo para projetos e pesquisas de diferentes temáticas, como o 

gerenciamento de acervos, a informatização da informação e base de dados. Como resultados 

dessa tomada de decisão, listamos a implementação do Sistema CPROD (Controle de 

Processos e Documentos); a base de dados Access do Arquivo Central/RJ com diversas 

ferramentas de pesquisa direcionadas para os acervos fotográficos e negativos; projetos de 
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conservação como o Projeto Higienização e Acondicionamento de Originais Fotográficos do 

Arquivo Central do IPHAN (ocorrido entre os anos de 2007-2008), com tratamento de 

documentos fotográficos e textuais, e acondicionamento da Série Inventário. Nesse projeto,  

localizamos uma opção contemporânea pelo retorno de cerca de 309 fotografias 

(comprovadamente identificadas e numeradas sequencialmente) à sua localização original em 

doze dossiês da série Processos de Tombamento. Também destacamos as séries de 

publicações da COPEDOC como os Cadernos de Pesquisa e Documentação do IPHAN, a 

série Memórias do Patrimônio e a série Pesquisa e Documentação do IPHAN.  

Em um sétimo e último momento, chegamos aos dias atuais e mais especificamente, 

ao Projeto Rede de Arquivos do IPHAN: sistemas de informações, higienização e 

acondicionamento do patrimônio documental, desenvolvido em parceria entre o IPHAN, o 

BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), a Fundação Darcy 

Ribeiro (FUNDAR), e a Biblioteca Brasiliana da Universidade de São Paulo (USP), cuja 

especificidade implicará um exame mais aprofundado em um tópico do capítulo 3. 

Dessa maneira, apresentamos como uma série escolhas ou de tomadas de decisão 

distintas levaram ao cenário atual, em que percebemos a ainda a dissociação fotográfica como 

uma questão presente no ACI/RJ. Quais seriam os desdobramentos atuais deste processo para 

a preservação documental? 
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CAPÍTULO 2: ORGANIZAÇÃO E AGENTES DO PATRIMÔNIO 

  

Com base na discussão apresentada no capítulo anterior, é possível prosseguir o trajeto 

da pesquisa, abordando o histórico do Arquivo, com ênfase na questão dos agentes, na 

estrutura do IPHAN e do lugar do Arquivo nessa estrutura. 

Refletir sobre os agentes do patrimônio é necessário na medida em que são esses os 

agentes que vão determinar o modo de condução das práticas de preservação e salvaguarda, 

estabelecendo certa “rotinização” destas práticas de preservação (CHUVA, 2009). São esses 

os agentes que irão opinar nos momentos de tomada de decisão institucionais e que, em 

última instância, determinaram o destino das fotografias no âmbito do Arquivo Central/RJ. 

Serão abordadas as diferentes propostas de organização que o acervo do Arquivo do 

Patrimônio recebeu, desde sua criação, em 1936. Quais seriam os agentes que as elaboraram? 

Quais seriam as formações dos agentes encarregados da condução do modelo de arranjo 

escolhido para o arquivo? Tais questões se tornam relevantes se compreendemos o papel que 

os agentes do Arquivo do Patrimônio tiveram sobre a organização da documentação técnica 

recebida e, em especial, as fotografias. Mas esses agentes não agiram sozinhos. O processo de 

rotinização das práticas de preservação (CHUVA, 2009) englobava uma rede de articulações 

que, no caso do acervo fotográfico da instituição, incluíam a contratação sistemática de 

fotógrafos profissionais para o registro de bens relevantes para o patrimônio histórico e 

artístico nacional.  

Estes fotógrafos contratados produziram um extenso acervo que viria a alimentar os 

processos de tombamento e inventários de identificação conduzidos pelo órgão de 

preservação. Quais relações foram estabelecidas entre esses agentes e as fotografias que 

integram o acervo do Arquivo? Quais seriam as consequências para o tratamento destes 

documentos e de sua informação? Como essa rede de relações administrativas possibilitou a 

realização da dissociação sistemática de fotografias? 

Assim, este capítulo propõe a compreensão da prática sistemática da dissociação de 

documentação fotográfica no Arquivo do Patrimônio como parte de um contexto que 

possibilitou uma relativização do arranjo original do acervo. O capítulo estaria sintonizado 

com etapas do gerenciamento de riscos (2) identificar riscos e (3) analisar riscos. 

Considerando essa proposta, serão analisadas as tomadas de decisão pelos agentes de 

organização da documentação técnica no tratamento do acervo, buscando a compreender 
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destas funções, os sentidos atribuídos, as motivações, os conceitos que nortearam o 

tratamento do acervo, relacionando-os com os conceitos de Dissociação e Organicidade. 

 

 

2.1. Visões de um arquivo institucional: o arquivo “ideal” e o arquivo “real”. 

 

Em 1936, data de sua criação, o Arquivo do Patrimônio antecedeu a própria criação do 

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (1937). Conforme já apresentamos na 

introdução, mesmo antes os primeiros tombamentos realizados pelo SPHAN, em 1938, o 

Arquivo do Patrimônio já reunia correspondência da repartição, documentação selecionada 

pelo diretor do Serviço, Rodrigo Melo Franco de Andrade e outros intelectuais envolvidos no 

projeto de seleção, atribuição e reconhecimento de valores de patrimônio nacional. Esse 

acervo teria crescido rapidamente – o que teria motivado a solicitação de Rodrigo Melo 

Franco a um destes intelectuais atuantes no Serviço: o monge beneditino de origem alemã e 

historiador da arte brasileira Dom Clemente da Silva Nigra. 

O trabalho no arquivo é caracterizado pelo monge beneditino D. Clemente da Silva 

Nigra como “burocrático”, na entrevista concedida ao Projeto Memória Oral, em 1983. 

Quando indagado pelo entrevistador sobre seu papel na ordenação do Arquivo, Silva Nigra 

concorda com a afirmação do entrevistador, de que teria começado a organizar o arquivo, 

contando também que teria necessitado de ajuda para tanto: 

“Entrevistador – Me diga uma coisa, D. Clemente, saindo dessa história, o 

senhor trabalhou então, começou a organizar o arquivo do Patrimônio 

Histórico. [...] 

CLEMENTE DA SILVA NIGRA – Comecei. [...] Essa coisa burocrática 

não era muito comigo. Foi a maior satisfação... Foi uma grande honra, 

depois eu fiquei tão (___)
74

, que o secretário do Capanema veio ao meu, 

para me ajudar, me auxiliar. Fizemos uma grande amizade, nós dois, desde 

lá, o Carlos Drummond e eu.” (ACI/ RJ. Série Memória Oral. Dom 

Clemente da Silva Nigra. 1983). 

 É aqui que iniciamos a discussão sobre as diferentes versões e divergências que se 

estabeleceram sobre a constituição do Arquivo do Patrimônio, e que questionam a primazia 

atribuída a Dom Clemente da Silva Nigra como responsável por sua organização. 

 Lúcio Costa, no prefácio do livro Rodrigo e seus tempos, afirma ter sido “[...] o 

benemérito beneditino da “Selva Negra” dom Clemente que, com a ajuda do dedicado 
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 O sinal “(__)” será utilizado neste trabalho para indicar trechos incompreensíveis nas entrevistas. 
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Moreira, criou o incipiente arquivo, consolidado por Carlos Drummond e agora (o texto data 

do ano de 1986) confiado aos cuidados de Édson Maia.” (ANDRADE, 1986, p. 8). Este 

mesmo trecho é citado pelo Guia Preliminar: Arquivo Central do IPHAN (op. cit), incluindo 

a referência ao “dedicado Moreira” (provavelmente secretário do ministro Gustavo 

Capanema), o qual não foi localizado nesta pesquisa. No entanto, Judith Martins, 

contemporânea (como Lúcio Costa) dos agentes envolvidos no processo de criação do 

arquivo, tem uma visão que oferece uma ênfase diferente aos envolvidos:  

“O Carlos Drummond foi quem organizou o Arquivo do Patrimônio, de uma 

maneira muito simples, mas muito lógica, geográfica e algébrica, de 

maneira que sempre se encontra o que se precisa. É uma organização muito 

simples e muito sumária, mas muito eficiente” (THOMPSON, 2010, p. 33) 

 O que revelam estas disputas em relação à organização e criação de um Arquivo 

institucional, e estas divergências, entre funcionários que conviveram, trabalharam e 

acompanharam estes processos? Martins não menciona a participação Silva Nigra em sua fala. 

Pouco também se apurou sobre o “Moreira” mencionado por Lúcio Costa. E tanto Martins 

quanto Costa possuíam contato direto com Carlos Drummond de Andrade
75

: Judith Martins 

assumiria o cargo ocupado por Drummond no próprio arquivo, na ocasião da aposentadoria 

do escritor. Já Lúcio Costa afirma ter tido “o privilégio [...] no edifício novo do ministério 

[...] de compartilhar a mesma ‘baia’ do arquivo com Carlos Drummond de Andrade”. (In 

ANDRADE, 1986, p. 6) 

 O próprio Silva Nigra comenta em sua entrevista a natureza de sua participação e a de 

Drummond na organização do Arquivo: 

“Então, um belo dia eu vi que o Carlos Drummond tinha muito jeito, ele, de, 

também, de (____). E o Rodrigo, sempre gostava de tudo numa pasta só, as 

fotografias, os documentos e tudo, era mais cômodo. Mas isto, às vezes a 

pasta ficava dessa grossura por causa das fotografias. E achava, e também 

se fez um grande armário, só, que tinha, então, uma gaveta com o número 

(____) pasta. E naquela gaveta guardava-se só as fotografias. E na outra 

estante, só as cartas. E o Dr. Rodrigo não gostou daquele sistema. E disse: 

“Ah! Vou lá, então, até encontrar as fotografias, e depois a fotografia não 

se encontra... Ah, quem pegou... Ou se perdeu...” Então, o meu sistema 

logo morreu logo depois que o Dr. Carlos entrou. Ele era mais submisso 
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 Carlos Drummond de Andrade (Itabira do Mato Dentro/ MG, 1902 – Rio de Janeiro/RJ, 1987). Formado em 

Farmácia pela Escola de Odontologia e Farmácia de Belo Horizonte; Escritor; Tradutor; Funcionário público. 

Até meados da década de 1940, período em que estaria envolvido na criação do ACI/RJ, já havia publicado com 

boa recepção da crítica os títulos “Alguma Poesia” (1930); “Brejo das Almas” (1934); “Sentimento do Mundo” 

(1940); “José” (1942) e “A Rosa do Povo” (1945). 
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ao Dr. Rodrigo do que D. Clemente.” (grifos meus) (ACI/ RJ. Série 

Memória Oral. Dom Clemente da Silva Nigra. 1983). 

Observa-se aqui que a discordância entre as narrativas aparenta ter raízes nas diferentes visões 

de dois agentes envolvidos na organização do Arquivo do Patrimônio. Para Silva Nigra, o 

arranjo da documentação deveria ser conduzido pela separação entre documentação textual e 

documentação iconográfica, manifesta pela opção pela separação física da documentação em 

gavetas para fotografias, cartas em estantes. Porém, como sugerido pela leitura dos 

comentários de D. Clemente, seu método de organização aparentava ser diferente do método 

de produção de documentação do Serviço, e em especial, diferente da lógica de seu diretor, 

Rodrigo Melo Franco de Andrade. Para Andrade, uma pasta deveria conter toda a 

documentação referente ao bem, inclusive a documentação fotográfica, cuja presença é 

questionada por Silva Nigra: “às vezes a pasta ficava dessa grossura por causa das 

fotografias”. 

 Silva Nigra propunha uma organização particular que daria ordem à heterogênea 

produção documental. Seu método proposto separava tipologias documentais espacialmente, 

priorizando o armazenamento, critério compreensível, visto que, segundo o próprio, na 

mesma entrevista, a consulta externa na época era ainda insipiente. Contudo, apesar de 

racional e perfeitamente aplicável, seu sistema foi descartado, ou ainda, “morreu” (em suas 

palavras citadas acima), pela “submissão” de Drummond aos pedidos de Rodrigo Melo 

Franco. Contudo, conforme se pode observar, a “submissão” de Drummond também tem 

raízes em uma visão particular sobre a organização do acervo.  

 O arranjo proposto por Drummond, farmacêutico de formação, sendo também escritor, 

tradutor e funcionário público, foi a visão que obteve sucesso e ainda hoje é a base da 

organização do atual ACI/RJ; não por uma ‘submissão’ pura e simples ao diretor do Serviço, 

mas por sua compreensão da lógica de produção documental. Estas suas características 

particulares combinadas – uma visão de farmacêutico, talvez, da compreensão de lógicas de 

classificação de fármacos e compostos químicos; o convívio com uma produção documental 

própria (livros, revistas, documentos, contos, poesias, memorandos, etc.) e de repartições 

públicas, diferente da documentação histórica a qual D. Clemente estaria acostumado – 

podem ter contribuído para uma organização distinta da proposta pelo beneditino. O método 

de Drummond, baseado na localização geográfica dos bens (separados por Estado, e em 

seguida, por município e assunto, nesta ordem), se apoiou na própria organização do SPHAN 
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como órgão de preservação nacional, ou seja: na organização ”geográfica e algébrica“ de 

dossiês completos sobre um determinado bem.  

A organização proposta e conduzida por Drummond recebeu críticas de D. Clemente 

da Silva Nigra, principalmente pelo aspecto das pastas, pois “[...] as pastas ficam então, num 

volume enorme e só num lugar, e tem fotografias pequenas, umas maiores, e aquela pasta 

fica toda desigual, não é?” (ACI/ RJ. Série Memória Oral. Dom Clemente da Silva Nigra, 

1983), e elogios de Judith Martins, que qualifica a organização por localização geográfica 

aplicada por Drummond como “[...] muito lógica, geográfica e algébrica, de maneira que 

sempre se encontra o que se precisa. É uma organização muito simples e muito sumária, mas 

muito eficiente.” (THOMPSON, 2010, p. 33) 

Poderíamos argumentar aqui que, de certa maneira, organizações são sempre 

artificiais, na medida em que procuram estabelecer uma lógica a conjuntos que nem sempre se 

apresenta de maneira clara. Um mesmo conjunto de documentos poderia ser perfeitamente 

reorganizado de diferentes maneiras seguindo diferentes critérios (entre correspondências 

ativas e passivas; órgão produtor; tipologia documental; dimensões etc). A ideia de 

organicidade e o princípio de respeito aos fundos (ou princípio da proveniência) são noções 

contemporâneas e, mais precisamente, alheias ao contexto de criação do Arquivo do 

Patrimônio. Nenhuma das fontes encontrada sobre este período formador do arquivo 

menciona noções como respeito à produção. Aqui, analisaremos as formas de organização 

propostas de acordo com a lógica dos organizadores para, em seguida, encará-las sobre as 

noções contemporâneas de organicidade e respeito à produção. 

Tanto Silva Nigra quanto Drummond tiveram “arquivos reais” e “arquivos ideais” em 

mente. Ambas as propostas foram empreendidas e levadas à cabo, mas nos dois casos o 

“ideal” não se concretizou ou traduziu integralmente no mundo: a organização de Nigra não 

foi à frente pela oposição de Rodrigo Melo Franco de Andrade, associada à possibilidade de 

adoção do método de Drummond; e a adoção do método de Drummond resultou, anos mais 

tarde, na dissociação planejada das fotografias, gerando as questões que hoje analisamos 

nessa dissertação.  

Uma leitura possível destes dois modelos de organização é a de que o arranjo de Silva 

Nigra, por separar tipologias documentais – documentos textuais e fotografias – parecia 

compreender as fotografias como acervo iconográfico, como conjunto de imagens referentes 

aos bens tombados e com necessidades distintas de organização e de acondicionamento. Já o 
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método de Drummond, que possibilitava a existência dos extensos dossiês de pastas grossas 

mencionados pelo monge, parecia compreender as fotografias como documentos, do mesmo 

peso que os documentos textuais, ao integrá-las às pastas dos dossiês. O próprio diretor do 

Serviço, Rodrigo Melo Franco de Andrade, confirma essa proposta de sua visão das 

fotografias como documentos essenciais para a condução das ações de preservação (dentre 

elas, a aplicação do instrumento do tombamento), ao enviar para à Godofredo Filho, técnico 

encarregado do distrito da Bahia, as seguintes recomendações: “[...] Com o objetivo de 

facilitar a tarefa, o relatório referente a cada monumento ou edificação poderá ser bem mais 

resumido que os que o senhor tem elaborado, mas todos deverão ser acompanhados de 

documentação fotográfica tão completa quanto possível”
76

.  

 

 

Figura 08 – Percebemos essa preocupação com a ‘documentaçao fotográfica mais completa possível’ em 

documento assinado por Rodrigo Melo Franco de Andrade encaminhando 52 fotografias de inventário de 

identificação de uma igreja e capela no município de Jacobina (BA) para o arquiteto Paulo Thedim Barreto, 

“solicitando seu parecer sobre a conveniência de tombamento proposto pelo Chefe do 2º Distrito”. Do processo 

de tombamento nº 0490-T-48, das Igrejas do Bom Jesus da Glória, Nossa Senhora da Conceição em Jacobina 

(BA) e São Miguel, Povoado das Figuras (BA), a última não-inscrita. O processo de tombamento não possui 

fotografias, e apenas 6 fotos das 52 mencionadas no documento acima foram encontradas na série Inventário. 
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 Palavras de Rodrigo Melo Franco de Andrade em correspondência de 1937 ao Escritório da Bahia, citado no 

Mapeamento preliminar das atividades dos fotógrafos no IPHAN (1937-1987) (FONSECA; TEIXEIRA; 2013, 

p.11). 
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Atualmente, vistas à luz dos princípios de organicidade e proveniência, poderíamos 

dizer que os modelos de Silva Nigra e Drummond possuíam, cada um, pontos positivos e 

negativos. Como aspecto positivo, o modelo de Silva Nigra poderia ter contribuído para a 

conservação das fotografias, acondicionando-as separadamente e evitando assim danos 

causados pelo manuseio e exposição à documentos com suportes em papel muito ácidos 

(como jornais e papéis de polpa mecânica), que acelerariam a degradação das fotografias. 

Como aspecto negativo, o modelo de Nigra reforçaria a dissociação documental fotográfica e 

dificultaria o acesso à informação produzida sobre determinado bem. Quanto à organização 

proposta por Drummond, como aspecto positivo foi possível a manutenção do respeito ao 

princípio de proveniência em alguma medida (nas séries Processos de Tombamento e Obras), 

além da fácil recuperação de informações sobre os bens, através de campos simples, como 

localização geográfica (o ponto elogiado por Judith Martins). Como aspecto negativo, o 

mesmo modelo criou diversas entradas para cada bem (o mesmo bem possui pastas em séries 

distintas), possibilitando a dispersão documental e a dissociação planejada de diversas 

tipologias documentais, dentre elas, as fotografias. 

Apesar do papel de destaque do Arquivo para o funcionamento do então SPHAN, é 

somente dez anos depois de sua fundação, com o Decreto nº 8.534, de 02 de janeiro de 1946, 

que a sua relevância é reafirmada em um nível administrativo. O Decreto nº 8.534 é o 

primeiro decreto que detalha a estruturação da instituição, e identifica a “necessidade de dar 

aos serviços de proteção do patrimônio de arte e de história do país, organização técnica e 

administrativa consentânea com o seu desenvolvimento atual” e, neste contexto, o Arquivo 

passa a ser subordinado às Seções de História e à Divisão de Estudos de Tombamento. Além 

da transformação do SPHAN em Diretoria, o Decreto nº 8.534 propõe, no Artigo 2º, que: 

“A Diretoria terá por finalidade inventariar, classificar, tombar e conservar 

monumentos, obras, documentos e objetos de valor histórico e artístico para 

o país, e promover: I- a catalogação sistemática e a proteção dos arquivos 

estaduais, municipais, eclesiásticos e particulares, cujos acervos interessem 

à história nacional e à história da arte no Brasil”
77

 

Além inserir e posicionar o Arquivo na esfera administrativa, no trecho acima (como 

responsável por receber a documentação coletada na execução destas finalidades), situa-se os 

documentos em um mesmo patamar que “monumentos, obras e objetos de valor histórico e 

artístico”, pregando “a catalogação sistemática e a proteção dos arquivos”. São pontos 
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 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Decreto-Lei nº 8.534, de 2 de Janeiro de 1946. Disponível em: 

http://www2.camara.gov.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-8534-2-janeiro-1946-458447-

publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: ago/2012. 
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relevantes para a valorização dos documentos como categoria, e por associação, dos arquivos 

e seus acervos como suportes de informação e instrumentos da história; mas de uma forma 

geral, a aplicação efetiva destas noções só foi verificada com a elaboração de políticas como a 

iniciativa Programa Nacional de Preservação da Documentação Histórica (Pró-Documento), 

em 1984 e pelas normativas contidas na Portaria Nº 11/1986
78

. Desta maneira, percebe-se 

que, na ausência de marcos reguladores do funcionamento do Arquivo em nível 

administrativo, foram as atividades, a lógica de organização e os parâmetros de seleção 

adotados por técnicos como Drummond e Martins, nos primeiros dez anos de atividade do 

órgão, que determinaram o perfil atual do Arquivo Central/RJ, no que tange a sua 

organização, estruturação e composição. 

 

2.2. Os agentes de organização da documentação técnica. 

 

A documentação reunida no Arquivo Central/ RJ reflete inúmeras mudanças, sejam 

estas em nível administrativo, nos agentes de produção destes documentos ou nos conceitos 

de patrimônio, com diferentes repercussões para as atribuições do Instituto, e 

consequentemente, para a elaboração de documentação técnica. No caso específico da série 

Processos de Tombamento, selecionada como recorte por esta pesquisa, são muitos os agentes 

envolvidos na sua produção, ainda mais se comparados com o número de agentes 

encarregados de sua sistematização. E embora alguns aspectos da atuação dos agentes 

produtores sejam embasados – e até regulados – por textos legislativos e normativos de 

alcance variado, o mesmo não se aplica aos agentes de organização dessa documentação. 

Vejamos: a legislação responsável pela regulação do instrumento do tombamento foi o 

Decreto-lei nº25 de 30 de novembro de 1937, decreto que, simultaneamente, institui e 

organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional e dita procedimentos e 

atribuições do SPHAN, órgão criado pela Lei Nº 378, de 13 de janeiro de 1937. A advogada e 

doutora em direito público Sônia Rabelo, em O Estado na Preservação de Bens Culturais: O 

tombamento, categoriza o Decreto-Lei nº 25/1937 como um: 

“[...] instrumento instruído por meio de lei federal para a proteção de 

determinados bens de valor cultural [...] fonte primária de direito, e 
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 Portaria nº 11, de 11 de setembro de 1986, consiste numa ferramenta da administração pública de alcance 

federal, voltada especificamente para a atuação do SPHAN, vinculado ao Ministério da Cultura. A portaria 

11/1986 institui normas e procedimentos para a instauração dos processos de tombamento no âmbito do Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
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suficientemente apto, portanto, para criar obrigações, estabelecer 

comportamentos e limitar direitos. Limitando direitos, no caso o direito de 

propriedade, confere-se ao Poder Executivo o exercício do poder de polícia 

para a proteção do interesse público de preservação de bens de valor cultural 

que determinadas coisas possam conter” (RABELLO, 2009, p. 46) 

Deste modo o Decreto-lei, fruto de uma promulgação pelo presidente da República sem 

aprovação do Congresso Nacional
79

 (dissolvido na ocasião pelo Estado Novo de Getúlio 

Vargas) tem peso e alcance federal, interferindo no direito de usufruto da propriedade com 

objetivo da preservação de bens de valor cultural de interesse público, identificados como 

patrimônio histórico e artístico nacional. Em cinco capítulos, o Decreto-Lei 25/37 “organiza a 

proteção do patrimônio histórico e artístico nacional”, ao conceituar um entendimento deste 

patrimônio; o campo de aplicação da lei; o instrumento do tombamento, sua aplicação 

mediante a inscrição nos livros do tombo, seus efeitos legais e o direito de preferência do 

Estado em relação à compra de bens tombados. Oferece também outras disposições, voltadas 

para uniformização da legislação; a conservação dos bens tombados, com a cooperação dos 

entes envolvidos; a autenticidade dos bens e a questão do comércio de obras de arte e 

antiguidades. 

O Decreto-Lei 25/1937 é um texto legislativo, que versa sobre estas questões de forma 

irrestrita e abrangente, direcionando-se ao maior número de agentes possíveis. Dedica-se de 

forma mais direta à definição de patrimônio artístico nacional, para em seguida caracterizar o 

ato do tombamento e seus efeitos, restrições e penalidades, não informando, portanto, quais 

seriam os procedimentos administrativos para a sua aplicação. No Capítulo II – Do 

Tombamento, seguem-se artigos que informam alguns procedimentos: o artigo 4º lista os 

quatro livros do tombo que devem receber as inscrições dos bens tombados, mas afirma, no 

§2º que os bens aos quais os livros se referem “serão definidos e especificados no 

regulamento que for expedido para a execução da presente lei”. Ora, são quatro os 

regulamentos expedidos após 1937, que se referem diretamente ao tombamento: o Decreto-

Lei Nº 3.866, de 29 de novembro de 1941, que dispõe sobre o cancelamento do tombamento 

de bens do patrimônio histórico e artístico nacional, conferindo esta autoridade ao Presidente 

da República; a Lei nº 6.292, de 15 de dezembro de 1975, que dispõe sobre a necessidade de 

homologação do tombamento pelo Ministro de Estado da Educação e Cultura, após a decisão 
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 Os decretos-leis foram expedidos por presidentes da República em dois períodos, de acordo com o Portal da 

Legislação do Governo Federal: entre 1937 e 1946 – Período do Governo Vargas, previstos pela Constituição de 

1937; e entre 1965-1988 – período da ditadura militar. A Constituição Federal de 1988 extinguiu a possibilidade 

de promulgação de decretos-lei. 
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do Conselho Consultivo do Patrimônio; a Resolução nº 13, do Conselho Consultivo do 

IPHAN, de 13 de agosto de 1985, que autoriza a averbação, à margem da inscrição nos Livros 

de Tombo, dos acervos dos diversos monumentos religiosos tombados pelo IPHAN; e a 

Portaria nº 11, expedida somente em 1986
80

. Considerando o alcance legislativo de cada um  

destes regulamentos (decreto-lei, lei, resolução e portaria) e as temáticas (cancelamento, 

homologação, averbação e instauração dos processos de tombamento), percebe-se que 

somente após a consolidação do tombamento como ato administrativo, praticado pelo Poder 

Executivo, foram propostas legislações regulando (ou consolidando) a divisão de atribuições e 

responsabilidades sobre o tombamento no âmbito do IPHAN. 

 No que diz respeito aos agentes envolvidos no processo de atribuição de valor cultural 

(também responsáveis direta ou indiretamente pela elaboração e/ou teor de documentação 

oficial), conforme foi dito anteriormente, o Decreto-lei 25/37 indica como agentes: a 

sociedade civil, identificada como proprietárias de “coisas pertencentes às pessoas naturais, 

bem como às pessoas jurídicas de direito privado e de direito público interno” no Artigo 2º, 

ou como representações diplomáticas e consulares; empresas estrangeiras; casas de comércio 

de objetos históricos e artísticos (Artigo 3º); negociantes de antiguidades (Artigo 26) e 

agentes de leilões (Artigo 27). Também são agentes envolvidos, mas já na esfera estatal: o 

SPHAN, como órgão competente (Artigos 4º e 9º); a União, os Estados e os Municípios 

(Artigo 5º); e também o Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (Artigo 9º), como órgão deliberativo. Também são mencionados, na temática da 

tutela de obras históricas e artísticas, o Museu Histórico Nacional e o Museu de Belas Artes 

(Artigo 24). 

No que diz respeito à produção documental, em seus aspectos técnicos, o Decreto-Lei 

25/37 menciona “ofício” no Artigo 5º, que estipula notificação por ofício, em caso de 

tombamento de bens pertencentes à União/Estado/Município. As notificações possuem um 

caráter probatório e jurídico diferenciado, e formam uma importante tipologia dentre os 

documentos que compõe os processos, sendo encontradas desde os primeiros tombamentos. 

Juntamente com a menção a um “processo” (Artigo 9, inciso 3º) a ser remetido ao Conselho 
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 O Decreto-Lei Nº 3.365, de 21 de junho de 1941, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública 

constitui-se em uma ferramenta alternativa ao tombamento, ao propor a desapropriação para preservação e 

conservação de monumentos históricos e artísticos, paisagens naturais (Artigo 5º, inciso K), arquivos, 

documentos e outros bens móveis de valor histórico ou artístico (Artigo 5º, inciso L). O tombamento apenas 

limita o uso da propriedade, não constituindo em desapropriação. 



84 

 

 

 

Consultivo, no caso de impugnação do tombamento
81

,  esta é a única citação específica à 

documentação (excluindo os Livros do Tombo, que configuram outra categoria de documento 

permanente). Mas a relevância da produção documental pode ser inferida também pelo Artigo 

9º: sem impugnação ou resposta, o bem tombado pode ser inscrito pelo Diretor do SPHAN ou 

submetido ao Conselho Consultivo (Artigo 9º, incisos 2º e 3º): ou seja, neste ponto, o 

Decreto-Lei 25/35 já considera o bem em questão como tombado provisoriamente, o que se 

equipara ao tombamento definitivo (Artigo 10º) – o que leva à constatação de que toda a 

documentação referente ao tombamento de um bem já possui um caráter probatório e 

permanente, já na ocasião da sua elaboração.  

Apenas na década de 1980 é que serão sistematizados, de maneira oficial, alguns dos 

procedimentos administrativos, papéis assumidos e documentos necessários para a 

instauração dos processos de tombamento. Até então, com exceção de alguns procedimentos 

abordados no Decreto-Lei 25/1937, a produção e circulação da documentação produzida por 

e/ou enviada a todos estes agentes mencionados obedeciam às determinações dos 

responsáveis pela gestão dos setores onde eram concebidos, e pelas circunstâncias de sua 

elaboração. Não obstante, no final da década de 1980, é instituída a Portaria nº 11, de 11 de 

setembro de 1986, uma ferramenta da administração pública de alcance federal, voltada 

especificamente para a atuação da Secretaria do Patrimônio (SPHAN), vinculada ao 

Ministério da Cultura. Devido à sua temática, complementar ao Decreto-lei nº 25/1937, possui 

um alcance regulador semelhante ao próprio decreto, com um caráter processual (ao listar 

procedimentos). Baseada nas determinações do Decreto-lei Nº 25/1937 e considerando “a 

necessidade de consolidação das normas de procedimento para os processos de tombamento, 

no âmbito da Secretaria do Patrimônio Histórico e Artística Nacional - SPHAN”, a Portaria 

nº11/1986 aborda os seguintes itens: “Da instauração do processo de tombamento”; ”Da 

avaliação técnica da Proposta: da apreciação pelos órgãos da SPHAN”; “Do julgamento pelo 

Conselho Consultivo e pelo Ministro de Estado de Cultura”; “Das providências Legais”; “Das 

disposições gerais”. 
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 “Artigo 9º - O tombamento compulsório se fará de acordo com o seguinte processo: [...] 3º- se a impugnação 

for oferecida dentro do prazo assinado, far-se-á vista da mesma, dentro de outros quinze dias fatais, ao órgão de 

que houver emanado a iniciativa do tombamento, a fim de sustentá-la. Em seguida, independentemente de 

custas, será o processo remetido ao Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico Nacional, que 

proferirá decisão a respeito, dentro do prazo de sessenta dias, a contar de seu recebimento. Dessa decisão não 

caberá recurso.” (grifos meus) In: BRASIL. Decreto-Lei nº 25 de 1937. 
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Em seu artigo 1º, a Portaria nº 11/1986 informa que a inscrição nos Livros do Tombo será 

precedida, obrigatoriamente, de processo. A prática de abertura de processo administrativo de 

tombamento para reunião da documentação proveniente dos procedimentos que culminariam 

com a inscrição do bem, dentro do SPHAN, no entanto, já era corrente desde sua criação, em 

1937. Neste ponto, é conveniente lembrar que em seu primeiro ano de atuação (1938), o 

SPHAN abriu, tramitou e inscreveu cerca de 234 processos de tombamento. 

No que diz respeito às instruções para a produção e circulação de documentação, e às 

categorias de documentos mencionadas, a Portaria nº 11/1986 é sistemática. Todo o trâmite da 

documentação técnica referente aos processos de tombamento é explicitado
82

. Destaco os 

seguintes itens:  

A documentação básica necessária à proposta de tombamento discriminada no Artigo 4º: 

um estudo descritivo e de apreciação do valor cultural atribuído; documentação referente à 

localização do bem; identificação dos proprietários; certidões de propriedade e ônus reais do 

imóvel; estado de conservação; tudo isto “[...] acrescidas de documentação fotográfica e 

plantas [...]” (Artigo 4º, § 1º.); ou em caso de bens móveis, uma “[...] descrição 

pormenorizada do objeto, se tratar de peça única ou da relação detalhada de peças 

componentes de coleção, listadas uma a uma [...].” (Artigo 4º, § 2º, grifos meus). Nenhum 

destes procedimentos é mencionado no Decreto-Lei 25/37, embora o decreto apresente uma 

definição do patrimônio histórico e artístico nacional pautado pela excepcionalidade (DL 

25/37, Artigo 1º). Uma questão preocupante do ponto de vista da conservação é a ausência de 

menção aos suportes e formatos adequados para a documentação submetida à SPHAN – 

principalmente, no que tange às fotografias, mapas e plantas – o que podemos considerar  uma 

lacuna nesta normativa e que apresenta alguns problemas para a preservação dos acervos 

documentais no órgão (como, por exemplo, fotografias em baixa resolução, tamanho reduzido 

ou pouca nitidez; volumes em espiral; cópias de documentos de baixa qualidade etc). 

O papel protagonista da Coordenadoria de Registro e Documentação (CRD) como agente 

responsável pela abertura de um processo de tombamento (Artigo 5º) também é relevante 

nessa Portaria. Isto porque a CRD, seção operante entre meados da década de 1980 (criada em 
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 A complementação destas normativas voltadas para os suportes documentais só foi acrescentada com a Ordem 

de Serviço IPHAN Nº 002/ 2002, que apresentou novas determinações, como a atribuição da validade de um ano 

para laudos de vistoria (no Artigo 10º) e dedicando o artigo 13º para documentação. Dentre as normas 

apresentadas no artigo 13º, destacamos que: os documentos devem sempre ser originais, em papel timbrado e 

identificado com assinaturas dos responsáveis; numerados e produzidos em formato A-4 ou em dobraduras 

contidas nessas dimensões, sendo proibido “o uso de espirais, grampos e outros elementos que poderão ser causa 

de deterioração dos documentos” (Artigo 13º, item A). 
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1986) e a o ano de 1990, era encarregado da administração
83

 do Arquivo Central/ Seção RJ. 

Enquanto o ACI/RJ era encarregado da abertura dos processos de tombamento, a Portaria Nº 

11/1986 confiava às Diretorias Regionais do SPHAN a responsabilidade da produção da 

documentação necessária (Artigo 6º).  É importante ressaltar também a possibilidade de 

arquivamento de um processo de tombamento, que poderria ser reaberto no futuro (Artigo 

13º). Outro ponto relevante é a possibilidade do recebimento de acréscimos (apensos) de 

documentação proveniente de propostas anteriores, que seria coletada pela Coordenadoria de 

Proteção (Artigo 8º), o que atualmente não existe mais. Percebe-se que esses artigos 

repassavam a responsabilidade pela produção de documentação técnica para as diretorias 

regionais responsáveis.  

Ainda sobre a questão da documentação complementar aos processos de tombamento 

prevista pela Portaria nº11 lê-se: a proposta de tombamento seria submetida à avaliação 

técnica, podendo receber documentação complementar: “a coordenadoria de Proteção 

promoverá a complementação dos elementos indispensáveis ao ajuizamento dos requisitos 

necessário, a fim de que o objeto da proposta deva constituir parte integrante do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional” (Artigo 10º). A complementação também poderia ser 

realizada “com apoio dos diversos órgãos da SPHAN e da Fundação Nacional Pró-Memória, 

valendo-se de serviços externos públicos ou privados, sempre que se fizer necessário“ (Artigo 

11º). A complementação da documentação por meio de “serviços externos públicos ou 

privados” gera outras problemáticas no campo da produção documental: o órgão deixava de 

ser agente produtor, para atuar como fiscal desta produção de conhecimento técnico ou 

acadêmico, sendo necessário capacitar os profissionais envolvidos para que sua produção 

atendesse parâmetros que seriam estabelecidos pela Secretaria. Como se dá esta ação, no caso 

dos processos de tombamento? Para além dos critérios necessários, básicos ou comuns que 

devem compor esta documentação complementar, diversos problemas se apresentam para o 

Arquivo Central/ RJ no que tange ao recebimento, tratamento e acondicionamento desta 

documentação complementar.   
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 A Coordenação de Registro e Documentação (CRD), departamento da Coordenação Geral de Documentação 

(CGD) foi responsável, entre outras tarefas, pelo Arquivo Central/ Seção RJ, que permaneceu sob sua jurisdição 

até a década de 1990, quando a configuração CRG/ CRD foi extinta para dar lugar ao Departamento de 

Identificação e Documentação (DID), que assumiu suas mesmas atribuições, mas com outras divisões internas. 

Em 2004 o DID foi substituído pela Coordenação Geral de Pesquisa e Documentação (Copedoc) que ainda hoje 

contém o Arquivo Central/RJ como um setor sobre sua administração. 
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Quanto às tipologias documentais, como os ofícios e as notificações, já presentes no 

Decreto-lei 25/37, também aparecem no texto da Portaria: “ofício” às Diretorias Regionais 

(Artigo 9º) e “notificação” - enviada pela Coordenadoria Jurídica ao proprietário via edital ou 

individualmente (Artigo 15º); enviada à prefeitura do Município onde o bem se situa (Artigo 

16); ao proprietário, para anuência ou impugnação (Artigo 17º). Estas são tipologias com 

características particulares: sendo o órgão de preservação o agente ativo neste tipo de 

correspondência, pressupõe-se que o processo de tombamento possuirá um número 

considerável de cópias e documentos de segunda-via, comprovando a comunicação com 

outros agentes envolvidos. Vale lembrar que para uma documentação de caráter permanente e 

probatório, e que deve perdurar pelo máximo de tempo possível, esta questão é preocupante, 

exigindo intervenções e procedimentos de conservação por vezes invasivos para assegurar a 

preservação durabilidade dos suportes em papel
84

.  

 A atuação do Conselho Consultivo da SPHAN (regulada pelo Artigo 9º, inciso 3º do 

Decreto-lei 25/37) também gera uma produção documental específica: além de cópias do 

processo de tombamento, distribuídas pelo Diretor/Secretário do SPHAN para os integrantes 

do Conselho Consultivo (conforme o Artigo 18º), um dos produtos mais interessantes são as 

atas de reunião deliberativa do Conselho Consultivo que, segundo a Portaria, devem ser 

acrescentadas ao processo de tombamento (Artigo 19º). As atas de reunião do Conselho 

Consultivo fazem parte de uma série distinta do Arquivo Central/RJ, mas também compõe (ou 

deveriam compor) o processo de tombamento (seja com cópias das atas, ou por notas com a 

indicação de que o bem foi objeto de discussão de reuniões do Conselho Consultivo). Estas 

atas são documentos que também possuem, assim como as notificações, um peso probatório e 

jurídico diferenciado, além de proporcionar leituras diversas, seja sobre as visões que 

embasaram a atribuição de valor cultural ao bem em questão, os conflitos entre as intenções 

dos envolvidos no processo decisório e o conceito de patrimônio nacional da época.  
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 É grande o número de cópias de telegramas, jornais e plantas. Muitos dos documentos datilografados possuem 

como suporte os papéis cópia, do tipo bíblia, de gramatura bastante fina e quase transparentes, que eram 

utilizados em máquinas de escrever e, entrefolhados com folhas de carbono que permitiam a realização das 

cópias dos documentos datilografados. Sendo um suporte orgânico e extremamente frágil, a conservação desses 

documentos com mais de 75 anos muitas vezes exige procedimentos de restauração, como planificações (mínima 

umidificação do suporte danificado, então colocado em uma prensa, para diminuir danos causados por vincos e 

dobras pronunciados),pequenos reparos (aplicação de enxertos ou reforços de papel japonês com cola de 

carboximetilcelulose, neutra e reversível) e velaturas (a aplicação de outro suporte de papel japonês – apropriado 

para conservação - com adesivos neutros como a cola de carboximetilcelulose), procedimentos demorados e 

dispendiosos. 
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Com essas normativas administrativas em vista, consideramos que a Portaria 11/86 propõe 

uma série de procedimentos que complementam o texto do Decreto-Lei 25/37 no que tange a 

elaboração de documentação técnica para a aplicação do ato do tombamento pela SPHAN. 

Mas o que isto representou para os agentes de organização da produção documental enviada 

ao Arquivo Central/RJ, na década de 1980, considerando o processo de dissociação 

documental voluntária já instalada? Como essa regulamentação oficial da presença de certas 

tipologias documentais nos dossiês dos processos de tombamento – como a documentação 

fotográfica, especificamente – teria se refletido no arranjo do ACI/RJ se os agentes 

encarregados de sua organização optaram pela dissociação de certas tipologias? 

Conforme já mencionado anteriormente, os métodos de sistematização escolhidos para a 

alimentação sistemática das séries e as lacunas na memória administrativa do arquivo indicam 

a existência de contextos específicos, regulado pela atuação dos funcionários responsáveis – 

cujo quadro se forma e constitui-se aos poucos. 

De acordo com o apontado por Edson de Britto Maia, a reponsabilidade pela dissociação 

dos documentos fotográficos dos processos de tombamento teria sido dividida com Carlos 

Drummond de Andrade. Infelizmente, é difícil precisar a data exata da vinculação de 

Drummond ao SPHAN, ou de sua entrada no Arquivo. Sabe-se que em 1950, Drummond foi 

nomeado chefe da Seção de História (a qual o Arquivo se encontrava subordinado), mas é 

possível que tenha entrado nessa mesma repartição por volta de 1945. É creditada a ele, por 

Judith Martins, sua contemporânea no SPHAN e no trabalho do arquivo, a criação do cargo de 

chefe do Arquivo Central/RJ, que existe até hoje:  

“T. Marinho: E o Carlos Drummond, ficou sempre no Arquivo? 

 Judith Martins: Sempre. Não havia o cargo de chefe de arquivo no quadro, 

mas ele fez um contrato bilateral e ficou sempre como chefe de arquivo, 

até se aposentar, em 1962. Foi quando eu saí do gabinete do Dr. Rodrigo e 

fui para o arquivo, dar continuidade ao seu trabalho. Fiquei lá até me 

aposentar.” (THOMPSON, 2010, p. 36). 

Drummond permanece no Arquivo Central até 1962, ano de sua aposentadoria; e é com a 

saída de Drummond que os limites entre as chefias se dissolvem. Segundo a própria Judith 

Martins na citação acima e no restante da entrevista, a mesma teria assumido o cargo de 

Drummond; mas esta transição não é clara na documentação administrativa. Judith Martins 

assume a Seção de História, na qual teria permanecido até meados de 1973 – quando, mais 

uma vez, as datas não são passíveis de determinar com clareza. Em sua entrevista à Série 

Memória Oral, publicada nas Memórias do Patrimônio (Thompson, 2010) não são 
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mencionadas as fotografias ou a prática da dissociação planejada para privilegiar o acesso, 

conforme apontado por Britto Maia. Curiosamente, apenas Judith Martins menciona que 

Britto Maia teria sucedido seu posto de chefia; em sua entrevista, Britto Maia não menciona a 

transição Drummond – Judith Martins – Britto Maia. 

Somando-se a isso, não foi possível determinar quais e quantos funcionários passaram 

pelo Arquivo nesse período, embora relatos coletados em conversas com os profissionais mais 

antigos do ACI/RJ
85

 informam que pelo menos um fotógrafo tenha feito parte do quadro fixo 

de funcionários (sendo encarregado da reprodução e ampliação de negativos enviados à 

SPHAN). No entanto, prosseguindo com a pesquisa, foi possível chegar ao Quadro abaixo 

que, se não estabelece periodizações precisas, pode contribuir com outros dados relevantes 

para a análise do papel das chefias como agentes de organização da documentação – em 

especial, com a formação destas. 

 

QUADRO 3 – Chefias do Arquivo Central do IPHAN/ Seção Rio de Janeiro 

Chefes Formação Período de atuação (datas aproximadas) 

Carlos Drummond de 

Andrade 

Farmacêutico; 

escritor; tradutor; 

poeta. 

1945 (entrada/ SPHAN) ou 1950 (Chefe da 

Seção de História); até 1962 

(aposentadoria). 

Judith Martins Técnica em 

contabilidade; 

datilógrafa; 

historiadora da arte. 

1962 até 1973. 

Edson de Britto Maia Curso técnico de 

Arquivos/ Arquivista 

[?] 

1973 até 1991 (?). 

Eduardo Fernandes de 

Melo 

Arquiteto; fotógrafo.  1991 até 1994 (?). 

Maria Augusta Meirelles 

Coelho 

Museóloga (?)  (?) – 1996 (?). 

Meise Caetano Paes Arquiteta (?) - 1996 (?). 

Francisca Helena 

Barbosa Lima 

Historiadora/ Ciência 

da informação/ IBICT 

 1996 - Gedab (?) - 2009. 

Hilário Figueiredo 

Ferreira Filho  

Historiador. 2008 - atual. 

 

Uma leitura rápida da segunda coluna, Formação, poderia induzir a uma compreensão das 

chefias do ACI/RJ como pautadas pela escassez de profissionais de formação em 

Arquivologia, o que, em parte, é verdadeiro. A proporção de arquivistas, tanto no cargo de 
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 Mais uma vez, agradeço aos funcionários do ACI/RJ pela atenção e presteza durante as entrevistas realizadas 

em 2013, em especial menção de agradecimento à técnica Maria José Soares, funcionária do arquivo desde o 

final da década de 1980. 
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chefia quanto no quadro de funcionários do arquivo ainda é reduzida, seja por questões 

estruturais administrativas do Instituto, que apenas recentemente vêm incorporando 

arquivistas em seus quadros funcionais, mediante concursos federais para o quadro 

permanente, como os de 2005 e 2009, ou execução de projetos; seja pela trajetória do campo 

da Arquivologia no Brasil, cuja vinculação à academia é também relativamente recente. O 

primeiro curso de Arquivologia do Brasil foi criado em 1911 no Arquivo Nacional, para 

atender suas demandas internas. O Curso Técnico de Arquivos foi regulamentado como Curso 

Permanente em Arquivos em 1958, e considerado como nível universitário pelo MEC, em 

acordo com a UFRJ, somente em 1973
86

. Dessa maneira, é compreensível a ausência de 

profissionais de formação técnica ou superior em Arquivologia nos reduzidos quadros do 

IPHAN. Porém, uma leitura desta mesma coluna não permite o entendimento de uma 

crescente preocupação administrativa do ACI/RJ com algumas questões observadas em seu 

acervo, principalmente a no final da década de 1980. Em documentos administrativos desta 

época, como “Relatório das principais realizações do IPHAN em 1979”; “Relatório Final do 

Trabalho de Divulgação – realizado pelo Programa de Comunicação Social da FNPM para o 

Congresso Nacional (13/11/1989)”; “Principais realizações da SPHAN/FNPM (por estado) – 

1986-1988”; “Resumo das principais propostas para 1990”; “Atividades do Arquivo (31.05 a 

14.09.90)”, datado de 17/09/1990, assinada por Edson de Britto Maia; “Relatório sobre áreas 

de colaboração entre a SID e a SPHAN/CRD. Brasília, 13/04/1987”, que contem como anexo 

o “Resumo do Diagnóstico sobre o Arquivo da CRD/SPHAN (1987)”; “Coordenadoria de 

Registro e Documentação. Relatório de Atividades. Fevereiro a Agosto/1987” para citar 

alguns dos documentos,
87

 é possível identificar mudanças na percepção de arquivo: não como 

repositório de documentação administrativa, mas como responsável pela preservação de uma 

memória institucional e pelo acesso à informação. Percebe-se que esses chefes estariam se 

aproximando ou se apropriando de discussões da Arquivologia, assumindo cada vez mais um 

perfil interdisciplinar. 

Enquanto o teor destes documentos será discutido no próximo capítulo, é interessante 

neste momento apresentar alguns dos agentes envolvidos nesse cenário. A série Técnico-

Administrativa possui uma pasta que contém Currículos e Relação de Tarefas do Quadro de 
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 Dados coletados na página oficial do Curso de Arquivologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o 

primeiro curso universitário de arquivologia do Brasil. Disponível em: 

http://www2.unirio.br/unirio/cchs/arquivologia/a-escola. 
87

 Todos os documentos citados podem ser encontrados na Série Técnico-Administrativa, Cx. 00316, Pastas 21, 

22 e 23. 
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Pessoal da CRD (Coordenação de Registro e Documentação)
88

, datada de 15/12/1987, 

alimentada na ocasião da elaboração dos já mencionados projetos de reorganização do 

Arquivo. Com base nesses currículos, verificamos o andamento de alguns desses projetos de 

modernização e reorganização do Arquivo Central/ RJ, que se encontravam em andamento no 

ano de 1987. As temáticas são complementares, coordenando técnicos da instituição e 

funcionários terceirizados; alguns destes profissionais se encontram envolvidos em mais de 

um projeto.  

 

QUADRO 4 – Quadro de Funcionários de Projetos do ACI/RJ em 1987. 
Projeto Formação Nível 

Superior 

Nível Superior 

(estagiário) 

Nível 

Técnico 

Nível Médio Nível 

primário 

Projeto de 

Reorganização e 

Modernização do 

Arquivo Central 

06 arquivistas 

03 historiadores 

02 arquitetos 

 

06 (cursos não 

especificados/ 

auxiliares de 

pesquisa) 

01 

contador 

03 02 

Projeto Conservação de 

Documentos do Arquivo 

Central 

01 conservador-

restaurador 

01 (curso não 

especificado) 

--- --- --- 

Projeto Reorganização 

dos Processos de 

Tombamento 

01 advogado 

01 arquiteto 

01 historiador 

 

01 historiador 

da arte 

--- --- --- 

Projeto (Inventário) 

Nacional de Bens Móveis 

e Integrados/ VITAE 

02 arquiteto 

02 museólogo 

04 historiador 

01 historiador da arte 

03 não -especificado 

05 história 

01 museólogo 

01 letras 

01 

fotógrafo 

01 desenhista 

01 estagiário/ 

administração 

01 secretária 

--- 

 

Enquanto arquitetos e historiadores, em sua maioria, faziam parte do quadro de 

funcionários da CRD (mas não necessariamente do ACI/RJ), apenas dois dos arquivistas 

mencionados no Quadro acima eram funcionários do SPHAN/FNpM – Edson de Britto Maia, 

chefe do Arquivo Central/RJ, e Ivan Carlos de Britto Sardinha (que permanece atualmente no 

quadro dos servidores), responsável pelo atendimento ao público. Ainda assim, essas 

contratações temporárias não resultam em grandes mudanças para o arquivo nesse momento; 

todos os projetos, com exceção do Inventário Nacional de Bens Móveis e Integrados, foram 

sendo interrompidos por diversos motivos, dos quais destaco aqui a conjuntura política que 

culminaria na extinção da Fundação Nacional Pró-Memória, pela Medida Provisória nº151 de 

15/03/1990, e a criação do Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC) pela conversão 

da mesma medida provisória na Lei nº 8.029, de 12/04/1990 (IPHAN/Cadernos de Pesquisa e 
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 ACI/RJ. Série Técnico-Administrativa, Cx. 00026, Pasta 154. 
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Documentação nº 05, 2008, p. 21), além da falta de recursos financeiros para investimento na 

área de documentação. Deste modo, analisando a documentação administrativa do Arquivo 

Central/RJ é possível identificar momentos em sua trajetória que pautaram decisões dos 

agentes encarregados da organização de seus acervos, e que se relacionam diretamente com os 

sete momentos de tomada de decisão (identificados anteriormente no QUADRO 2 – 

Tomadas de decisão no âmbito do ACI/ RJ): o momento de criação, com a proposta de dois 

métodos de arranjo distintos entre si; o momento de consolidação deste modelo, com 

consequências particulares para este acervo, como a delimitação de séries documentais em 

contraste com o fluxo documental recebido e o momento de abertura para conceitos de 

preservação documental, arranjo e gestão arquivística na década de 1980. Em cada momento, 

são atribuídas e consideradas diferentes funções à documentação – parte da discussão que 

veremos no próximo capítulo. 

 

 

2.3. As relações entre a contratação sistemática de fotógrafos pelo SPHAN e a 

alimentação dos Processos de Tombamento 

 

Parte da proposta desta pesquisa é, também, refletir sobre as especificidades da 

formação deste acervo fotográfico produzido pelo IPHAN, com o objetivo de buscar uma 

melhor compreensão da repercussão da dissociação das fotografias no contexto do Arquivo 

Central/RJ. Em que contexto estes documentos foram produzidos? Quais seriam os agentes 

responsáveis por sua produção? Quais critérios orientavam esta produção? Por que dados 

como o contexto de produção e a localização física destes documentos no acervo do Arquivo 

são dados relevantes? E tais dados têm alguma influência nos valores como o histórico e o 

probatório agregados a estes itens? Pretendo aqui discutir as relações existentes entre a 

contratação sistemática de fotógrafos pelo IPHAN e a alimentação do Arquivo – 

principalmente da Série Processos de Tombamento, procurando destacar as conexões entre a 

vasta produção documental fotográfica, a atuação do órgão do patrimônio em diferentes 

contextos, os agentes envolvidos e as funções atribuídas às fotografias. 

Não é um dos objetivos deste trabalho abordar com profundidade as relações da 

fotografia com campos como a Estética, a História da Arte, a Memória e a Iconografia, e sim, 

tratar da fotografia enquanto documento e as repercussões de sua dissociação. Contudo, 
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partimos do pressuposto que “[...] as imagens fotográficas devem ser vistas como documentos 

que informam [...] e também como uma forma simbólica que atribui significados às 

representações e ao imaginário social” (BORGES, 2003, p.73).  

Fotografias informam não apenas sobre o objeto que retratam, mas também sobre o 

contexto que as produziram. Ela é escolha, “um jogo de inclusão e exclusão [...] não apenas 

constitui uma representação do real [...] a representação fotográfica pressupõe uma inter-

relação entre o olho do fotógrafo, a velocidade e o referente” (Idem, p. 82-83).  Assim, 

proponho aqui, considerando as particularidades da imagem fotográfica, discutir as relações 

que se estabeleceram em seu contexto de produção, e que pautaram o “jogo de inclusão e 

exclusão” da representação fotográfica do patrimônio histórico e artístico nacional. 

Assim, é preciso ponderar afirmações como a do historiador Peter Burke, “[...] seria 

imprudente atribuir a esses artistas repórteres um ‘olhar inocente’ no sentido de um olhar que 

fosse totalmente objetivo, livre de expectativas ou preconceitos de qualquer tipo.” (BURKE, 

2004, p.24) em Testemunha Ocular: história e imagem, para pensar no papel e na 

intencionalidade dos fotógrafos no campo do patrimônio.  

Essa ideia nos é reforçada pela afirmação do fotógrafo alemão Erich Joachim Hess,   

citada na Introdução deste trabalho: de que ele “sabia o que (fotografias) eles precisavam”. 

Como o fotógrafo compreendeu nos serviços solicitados pelo SPHAN o que fotografar e 

como fotografar, como aparece sugerido em sua afirmação – “Não selecionava (fotografias). 

Eu mandava tudo [...] e também não mandava demais” (GRIECO, 2013, p. 114). Um dos 

exemplos de escolhas feitas por Hess em suas viagens é são as FIGURAS 09 e 10, fotografias 

do Mercado de Diamantina (Minas Gerais). Nessas fotografias e em outras que registram o 

Mercado na década de 1930, Hess registrou não somente aspectos arquitetônicos do imóvel, 

mas o uso que dele faziam os tropeiros. 

Em suma, como ele teria se apropriado do conhecimento do que seria bem recebido 

pelo diretor do Serviço do Patrimônio? Onde começa e termina, de fotógrafos como Hess, 

como produtor da imagem? Para um compreender a ligação entre a extensa produção 

fotográfica encomendada pelo SPHAN, o papel destes agentes envolvidos (fotógrafos e 

técnicos), da qual a obra de Erich Hess faz parte, e o contexto dessa mesma produção (período 

de contratação dos fotógrafos), utilizaremos obras de referência sobre a trajetória da 

preservação do patrimônio no Brasil no âmbito federal em que se insere o IPHAN.  
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Figuras 09 e 10 – Fotografias do Mercado de Diamantina (MG) de autoria de Erich Joachim Hess, datadas da 

década de 1930 e portanto, anteriores ao processo de tombamento do mercado, de nº 0429-T-50. As imagens 

acima fazem parte de uma série de fotografias que documentam o exterior e interior do imóvel e preciosidades 

como o cotidiano dos tropeiros no mercado. No entanto, o dossiê 0429-T-50 não possui imagens: as fotografias 

se encontram na série Inventário. 



95 

 

 

 

A obra O Patrimônio em Processo da socióloga e membro do Conselho Consultivo do 

Patrimônio Cultural do IPHAN, Maria Cecília Londres Fonseca
89

, é referência para o campo 

do patrimônio por apresentar um extenso panorama da política federal de patrimônio cultural 

no Brasil, através da trajetória do IPHAN. Estabelece como recorte nesse panorama as ditas 

fases heroica (1936 a 1967) e moderna (1970 e 1990) do IPHAN, bem como a sistemática do 

instrumento jurídico do tombamento, destacando o contexto cultural, o desenvolvimento e 

institucionalização das práticas; parcerias e oposições; prioridades e limitações; 

reformulações, críticas e determinações de conceitos. 

A Fase Heroica se estenderia entre a criação do SPHAN (atual IPHAN) e a 

aposentadoria do primeiro diretor do instituto, Rodrigo Melo Franco de Andrade. Fonseca 

afirma que o envolvimento estatal no campo do patrimônio brasileiro começa na década de 

1920, a partir da atuação de intelectuais modernistas, na produção de discursos e também 

como homens públicos, elaborando um conceito hegemônico de patrimônio no Brasil que se 

fez presente nas políticas estatais através do SPHAN.  

As inter-relações entre modernismo e o Estado Novo são apresentadas por Fonseca 

como comprovações desta hipótese. Ocorria, segundo Fonseca, uma dicotomia entre 

renovação e visão crítica da cultura brasileira, proposta pelo movimento artístico, e o 

autoritarismo do Estado de Getúlio Vargas. O governo passa a incorporar os modernistas em 

sua administração, oferecendo em troca a estes intelectuais um papel protagonista no projeto 

ideológico estatal. O período de discussão anterior ao Decreto-Lei nº 25 de 1937 revelaria as 

acomodações entre uma visão de cultura abrangente e inovadora, proposta pelo anteprojeto do 

artista e escritor modernista Mário de Andrade, e o texto final do decreto, de autoria de 

Rodrigo Melo Franco, igualmente inovador para a época em que se insere, embora orientado 

principalmente para a questão do direito de propriedade. Esta questão teria sido abordada de 

fato na versão final do decreto: ao regular esta questão, o documento viabilizou a prática do 

tombamento como um instrumento legal de proteção.  

Sobre o programa de trabalho do SPHAN, a autora informa que a noção de 

excepcionalidade na seleção dos bens (presente no artigo 1º do Decreto-Lei 25/37) era 

definido subjetivamente pelos agentes encarregados do tombamento que, em seus critérios de 

seleção, privilegiavam uma fatia da história da civilização material do país. Fonseca identifica 

                                                           
89

 FONSECA, Maria Cecília Londres. O patrimônio em processo – trajetória da política federal de preservação 

no Brasil. Rio de Janeiro: UFRJ/ MinC-IPHAN, 2005. p.79-212. 
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o estabelecimento de prioridades aos valores histórico e artístico e à arte colonial portuguesa 

(arquitetura religiosa), no contexto de industrialização, urbanização crescente e atuação de 

antiquários - agentes e valores que ajudaram a moldar a atuação do órgão de preservação. A 

perspectiva estética então adotada pelo SPHAN refletia-se em hierarquizações internas, na 

valoração de bens como patrimônio nacional e na realização dos pedidos de tombamento, que 

eram solicitados pelos técnicos do próprio órgão. Os tombamentos e inscrições nos livros do 

tombo consistiam em decisões tomadas caso a caso; dessa forma, percebia-se o trabalho de 

inventário e descrição dos bens tombados, a produção de documentação técnica e artigos 

como primordial para o embasamento do trabalho do instituto: ofereceriam subsídios para o 

trabalho dos técnicos e as deliberações do Conselho Consultivo. Paralelamente, o SPHAN 

também se destacou na pesquisa acadêmica sobre a história da arte brasileira (FONSECA, 

M.C., 2005); dessa forma, era possível a divulgação de conhecimento e da ideologia do 

Estado, por extensão. A autora identifica a fase heroica como um período bem-sucedido, de 

consolidação e unidade interna, que culminou com a assimilação das diretrizes da 

administração de Rodrigo Melo Franco de Andrade com a ideia de patrimônio nacional. 

É nesse período também, poderíamos acrescentar, que se localiza a formalização das 

práticas de preservação, como o instrumento do tombamento, de forma a operacionalizar 

essas práticas em um ambiente da administração federal. Os primeiros profissionais do 

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como Rodrigo Melo Franco de 

Andrade, Lúcio Costa, Mário de Andrade e Carlos Drummond de Andrade formavam um 

grupo composto de intelectuais, arquitetos, escritores, poetas e fotógrafos, que é objeto de 

extensa análise na obra de referência para o estudo da fase inicial do SPHAN, Os arquitetos 

da memória: sociogênese das práticas de preservação do patrimônio cultural no Brasil (anos 

1930-1940), da historiadora e servidora por longo tempo do IPHAN, Márcia Chuva. Os 

arquitetos da memória identifica essa geração como um grupo pautado por visões bem 

definidas de patrimônio e, segundo Chuva, integrada com os movimentos políticos (o Estado 

Novo de Getúlio Vargas) e culturais (o modernismo) em uma conjunção que possibilitou a 

invenção de um passado nacional. Nesse ponto, as visões de Londres e Chuva se aproximam: 

ambas identificam a fase inicial do SPHAN como responsável pela seleção de um recorte do 

passado nacional com feições bem específicas; bens arquitetônicos, de perfil colonial, 

representantes da ocupação portuguesa no território nacional:  

“No Brasil, designou-se como patrimônio histórico e artístico nacional, 

basicamente, aquilo que foi classificado como arquitetura tradicional do 
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período colonial, representante ‘genuína’ das origens da nação [...] ao 

mesmo tempo em que se construía uma ancestralidade para a nação, 

mantendo-se um elo de continuidade entre o Estado colonial e o novo Brasil 

independente, evitava-se tocar em feridas mais recentes.” (CHUVA, 2009, 

p.48).  

Feita a opção por uma legislação que permitisse colocar em prática a criação de um 

Brasil passado (RUBINO, 1996), que seria construído ou materializado por associação a 

monumentos e outros suportes de memória, era preciso definir quais práticas seriam utilizadas 

para atingir este fim. Como documentar este patrimônio nacional - ou no caso das fotografias, 

como identificar e atribuir valor de patrimônio aos bens?  

Uma leitura de Os arquitetos da memória identifica a documentação administrativa, 

num contexto mais amplo, como um instrumento inserido no contexto das práticas de 

preservação cultural definidas no Estado Novo, como ferramenta que possibilitou a 

manutenção de uma paisagem arquitetônica do Brasil com recorte delimitado pelos 

intelectuais à frente do órgão de preservação. Soma-se a este argumento de Chuva 

proposições do artigo O mapa do Brasil passado da antropóloga e cientista social Silvana 

Rubino. Rubino propõe que  

“o decreto que criou o SPHAN definia o patrimônio histórico e artístico 

nacional como ‘o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país, quer 

por sua vinculação a fatos memoráveis, quer por seu excepcional valor 

arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou histórico’. Como estas 

categorias são vagas e imprecisas, é nesse mapeamento que se encontra, 

em grande medida, o significado atribuído a elas.” (grifos meus) 

(RUBINO, 1996, p. 98).  

Amparado pelo Decreto-Lei nº 25/1937, o SPHAN dedicava-se a transformar a lei em 

prática, e em materializar o patrimônio nacional – selecionando com base em critérios 

específicos monumentos dispersos pelo país – realizando um “mapeamento” voltado para 

“[...] não apenas o passado, mas o passado que essa geração tinha olhos para ver e, assim, 

deixar como legado.” (RUBINO, 1996, p. 97). 

E a fotografia se coloca aqui como ferramenta para a execução dessas práticas de 

preservação, em diferentes localidades e circunstâncias administrativas, solicitada e executada 

de acordo com critérios definidos pela administração central. Sua funcionalidade teria 

motivado a acumulação do acervo documental produzido pelo Instituto e acumulado no 

ACI/RJ, acervo que hoje também pode ser compreendido como patrimônio cultural. Edson de 

Britto Maia, chefe do ACI/RJ durante grande parte do período abordado pelo mapeamento 

dos fotógrafos de Fonseca & Cerqueira (2013), afirma, em sua entrevista à Série Memória 



98 

 

 

 

Oral, que os serviços executados pelos profissionais eram motivados não somente por tarefa, 

mas por uma demanda constante de um “inventário de campo”: 

“[...] geralmente aqui era por encomenda, por tarefa [...] Eram (sic) 

pesquisa, (eram prédios) tombados e não tombados. O patrimônio nunca 

parou de fazer inventário de campo (?)(__), na minha época, agora não sei. 

Mesmo que não fosse (sic) tombados, nós temos muitas fotografias de 

prédios não tombados. O patrimônio fazia sempre pesquisa, e sempre que 

tinha um dinheirinho, chamava um [fotógrafo]....” (ACI/RJ. Série Memória 

Oral. Entrevista Edson de Britto Maia, 2007.) 

A fala de Brito Maia aponta também a utilização de fotógrafos para o levantamento de 

bens passíveis de tombamento, cujas fotografias seriam documentos determinantes para a 

atuação dos técnicos nos distritos e escritórios técnicos.  

 

 

Figura 11 –  Em uma das folhas do processo de tombamento nº 0839-T-71, Igreja São José (Matriz), em 

Itapanhoacanga (MG), podemos verificar como a prática dos chamados “inventários de identificação” 

contribuíram para a formação de um acervo fotográfico sobre bens não-tombados à disposição dos técnicos da 

Instituição. As imagens do bem em questão, a Igreja de São José, foram coletadas pelo fotógrafo Erich Hess “na 

primeira fase da repartição” (provavelmente nas décadas de 1930 e 1940) e serviram para embasar um parecer 

favorável ao tombamento pelo técnico José de Souza Reis somente na década de 1970 (o ofício acima data de 

24.5.1971). O processo não possui fotografias, mas a pasta do bem na série Inventário possui 49 fotografias. 
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A seleção dos critérios para a coleta de documentação fotográfica era, segundo Chuva, 

determinado pela área central do SPHAN; o lembrar e o esquecer e,  poderíamos acrescentar, 

como lembrar e o que esquecer entre bens e paisagens, promoveu a identificação do que 

Chuva denomina “[...] marcos referenciais que consolidam (tais) lembranças 

permanentemente atualizadas e reatualizadas para ganhar significação presente.” (CHUVA, 

2009, p. 67). O órgão de preservação determinava, seja pelo tombamento ou apenas pelo 

“inventário de campo“ (cujos exemplos podemos verificar nas FIGURAS 11, na página 

anterior, e 12, abaixo), o que seria lembrado e o que seria esquecido, atuando também na 

alimentação das pastas e séries do Arquivo Central/RJ criando “assuntos que ainda não 

existiam” (Edson de Britto Maia, 2007). 

 

 

Figura 12 – No processo de tombamento nº 720-T-63, o parecer dos técnicos do Distrito Regional de Minas 

Gerais declara-se favorável ao tombamento de doze igrejas e capelas rurais no município de Minas Novas (MG) 

embasando-se na documentação fotográfica já existente no ACI/ RJ. 
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Figuras 13 e 14 – Frente e verso (respectivamente) da única fotografia presente no dossiê do processo de 

tombamento nº 1.127-T-84, da Caixa D´água na Praça Chile/ Reservatório do Mocó, Manaus (AM). As outras 6 

fotografias disponíveis no ACI/RJ sobre o bem encontram-se na série Inventário. 
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Nestas caixas, pastas e dossiês, foram reunidos, além de fotografias, memorandos, 

mapas e plantas, uma “[...] crença na existência de um valor intrínseco – e não atribuído – ao 

monumento, e, portanto, na disseminação do seu reconhecimento. Seu significado associava-

se à ideia de tradição – no sentido de uma preexistência quase imemorial – no interior de uma 

escala de valores.” (CHUVA, 2009, p. 72). E esse “valor intrínseco e não atribuído ao 

monumento”, mencionado por Chuva, passou também a ser associado à noção de que esses 

valores poderiam ser facilmente reconhecidos e identificados nas fotografias. Estes fatores se 

articularam produzindo o que Chuva qualifica como “uma forma própria de administrar, 

visando a monopolização do saber via racionalização burocrática [...] um processo de 

rotinização das práticas administrativas, constituindo-se, antes de tudo, num movimento 

em construção” (CHUVA, 2009, p. 111) (grifos meus).  

Desse modo, ofícios, memorandos, telegramas, pareceres, portarias, plantas, artigos e 

inclusive as fotografias constituíam ferramentas administrativas para a implementação dos 

critérios de seleção propostos pelos intelectuais. Tratava-se da transformação do processo de 

atribuição de valor de patrimônio cultural em práticas administrativas– que seriam definidas 

na própria prática, obedecendo, em última instância, ao texto do Decreto-Lei 25/1937. Ainda 

em Os arquitetos da memória Márcia Chuva traz os dados que 56,97% do total de 

tombamentos do SPHAN (até o ano de 2008) foram realizados somente no ano de 1938, dado 

revelador “da clareza, convicção e consciência que os agentes do Sphan possuíam, 

previamente, a respeito daquilo que pretendiam enquadrar na categoria de patrimônio” 

(CHUVA, 2009, p. 206), o que implicaria a existência de um projeto de construção de um 

passado nacional traduzido nessas práticas administrativas de tombamento e, poderíamos 

acrescentar, de registro fotográfico. Estas práticas administrativas, segundo Chuva, teriam 

sido definidas, principalmente por meio da legislação: 

“Por meio do Decreto-lei nº 25/1937, do Estado Novo, foram definidas as 

formas ainda hoje vigentes de proteção do patrimônio histórico e artístico 

nacional no Brasil. As práticas de preservação cultural – expressão que 

atualmente designa as ações nesse âmbito, dando-lhe um caráter mais amplo 

e geral – engendraram-se sob a égide da noção de autenticidade, 

compreendida como passível de percepção objetiva e, sobretudo, visual, 

mesmo que possam mudar os critérios do que é histórico, típico, artístico, 

patrimonial, nacional etc. Tais práticas organizaram-se a partir de três 

grandes pares de ações: identificação (diga-se seleção) do ‘patrimônio 

nacional’ e sua consequente proteção mediante a aplicação do instituto do 

tombamento (ato administrativo criado no mesmo decreto-lei); o 

conhecimento do patrimônio histórico e artístico nacional e sua divulgação, 

que resultaram na inauguração de um campo específico de estudos e uma 
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série de publicações; e a sua conservação e restauração, concretizadas nas 

inúmeras obras realizadas nos bens tombados.” (CHUVA, 2009, p. 56, grifos 

de CHUVA).  

Aqui, com a ajuda de Chuva, é possível propor relações entre a contratação sistemática 

de fotógrafos, sua extensa produção convertida em acervo documental do Arquivo Central/RJ 

e as práticas desenvolvidas pelo SPHAN: nesses três eixos, a fotografia se apresentava como 

suporte fundamental de informação. Utilizaremos, como exemplo, ainda a mencionada 

entrevista com o fotógrafo Erich Hess: nela, Hess indica, além da quantidade de registros 

fotográficos que trazia a cada viagem, o caráter pioneiro e inédito de muitos desses registros: 

“Então, fazia muito essas viagens, trazendo 700 [fotografias]. Eram não sei quantos filmes. 

[...] para Rodrigo era uma coisa fabulosa, porque nunca tinha visto essas coisas. Era novo 

também” (GRIECO, 2013, p.113). Claramente, com o reduzido quadro de funcionários do 

SPHAN em sua fase inicial, não era possível conhecer pessoalmente o país em sua totalidade.  

 

 

Figura 15 –  Fotografia do Mercado de Diamantina (MG) de autoria de Erich Joachim Hess, datada da década de 

1930. A imagem acima documenta um grupo de tropeiros e habitantes de Diamantina que frequentavam o 

mercado. O processo de tombamento da edificação, de nº 0429-T-50, não possui imagens: as fotografias se 

encontram na série Inventário. 
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A contratação dos fotógrafos de acordo com a demanda, como afirma o próprio Hess 

em outro ponto da entrevista (GRIECO, 2013, p. 114), era um método que possibilitava tanto 

o conhecimento de “novidades” ou bens desconhecidos pelos intelectuais à frente do SPHAN 

quanto o registro documental do bem, através da fotografia. E por meio desta, identificar 

“autenticidade” em bens arquitetônicos que possuíssem feições valorizadas pelos intelectuais 

à frente do órgão – os bens arquitetônicos do período colonial. 

 

 

Figura 16 – Dentre os documentos solicitados para a complementação do processos de tombamento nº 0839-T-

71, Igreja São José (Matriz), em Itapanhoacanga (MG), constam “notas históricas [...] e fotografias do estado 

atual dos referidos templos, quer interna quer externamente, uma vez que as existentes no nosso arquivo datam de 

1938”. Também é apontado o interesse da instituição no registro fotográfico de pinturas dos altares, forros da 

nave e capela-mor, e também da imaginária da igreja. A pasta do bem na série Inventário possui 49 fotografias, e 

o processo de tombamento, nenhuma. 
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Estas estratégias de construção de um patrimônio nacional no Brasil foram abordadas 

por José Reginaldo Gonçalves, na obra A retórica da perda (2002). Para Gonçalves, memória, 

nação e identidade são noções que tentam introduzir linearidade, sentido e coerência ao real, 

recriando-o em um discurso nacional “ideal”. Assim, a nação “construída” é um desejo, uma 

ausência: ausência porque não corresponde ao real como o experimentamos. Esses discursos 

propõem suplantar essa diferença entre o ideal e o real; daí a construção e reconstrução 

constante das narrativas nacionais pela história, pela antropologia, o folclore e, no campo das 

práticas culturais, pelo colecionismo, a restauração, a preservação dos objetos 

(GONÇALVES, 2002) e também, poderíamos acrescentar aqui, no caso do SPHAN, pela 

coleta de documentação fotográfica e a construção de narrativas através dessas imagens.  

Segundo Gonçalves, estas práticas culturais de “preservação histórica” (nas quais 

incluímos as fotografias coletadas pelo SPHAN), situam objetos culturais em um “sistema” 

voltado para a formação de identidades; estes objetos formam então coleções, que são 

apropriadas para repensar e simbolizar categorias sociais e culturais. O autor identifica como 

perspectiva determinante para esse processo a concepção moderna de história, pautada pela 

noção de desaparecimento, ou “um processo inexorável de destruição, em que valores, 

instituições e objetos associados a uma ‘cultura’, ‘tradição’, ‘identidade’ ou ‘memória’ 

tendem a se perder.” (GONÇALVES, 2002, p. 22). Nesta concepção, é primordial a 

salvaguarda de remanescentes do passado desconsiderando, portanto, a dualidade do 

desaparecimento e permanências nas práticas culturais. A missão destas narrativas – entre as 

quais destaco aqui as narrativas fotográficas presentes nos arquivos do SPHAN - é salvar as 

diferentes manifestações culturais do desaparecimento. Gonçalves ressalta também que esse 

mesmo discurso que se opõe à destruição é o mesmo que a produz, ao selecionar alguns 

objetos em detrimento de outros.  

Analogamente, ao selecionar bens, ângulos e enquadramentos específicos, um 

fotógrafo, ao operar, deveria executar seu serviço com o “olhar” do técnico (especialista 

capaz de reconhecer a autenticidade ou a excepcionalidade dos bens) ou obedecer a critérios 

específicos para realizar o registro fotográfico de melhor maneira possível para construir uma 

narrativa de valorização e assegurar a salvaguarda do objeto. 
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Figura 17 – Cópia do texto de um telegrama enviado em 21.9.1970 pelo diretor do SPHAN, Renato Soeiro, 

solicitando “Favor remeter urgente documentação fotográfica elucidativa já solicitada e planta Igreja Martírios 

finalidade estudo tombamento”, que integra o 2º volume do processo de tombamento nº 0836-T -71, Vol. 2 de 2; 

Igreja Bom Jesus dos Martírios, em Recife (PE). Contudo, este processo possui apenas três fotografias 

(localizadas no primeiro volume) que documentam a igreja já em ruínas e o colapso de sua estrutura. Sua pasta  

na série Inventário possui 88 fotografias. 

 

Retomamos ainda a entrevista de Edson de Britto Maia, na qual este afirma a 

existência de roteiros elaborados pelo técnico do SPHAN, Renato Soeiro (que viria a suceder 

Rodrigo Melo Franco na direção do instituto), além das relações de controle e autonomia 

entre a área central e os distritos sobre a contratação dos profissionais: 

“Pergunta: Qual era a demanda dessas viagens? Eram os distritos que 

pediam? 

Edson Maia - Na maioria das vezes eram os distritos que pediam, às vezes o 

próprio distrito contratava fotógrafos lá. Esses ficavam aqui na capital, e as 

vezes [...] tinha serviço, viajavam muito a serviço. 

Pergunta: E quando eles viajavam havia alguma orientação? Fotografar o 

que, de que forma? 

Edson Maia - Não. Uma espécie de roteiro do que ia fazer era 

responsabilidade do Soeiro, porque o Soeiro era da divisão do DCR... 

Conservação e Restauração... ele que pedia. 

Pergunta: Ele dizia o que ele queria ver...? 

Edson Maia - Fazia uma espécie de roteiro. 
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Pergunta: O patrimônio dava o material, ou eles compravam o material... 

Edson Maia - Às vezes dava o material e às vezes não. Dependendo da 

verba.” (ACI/RJ. Série Memória Oral. Entrevista Edson de Britto Maia, 

2007.) 

De acordo com Britto Maia, o SPHAN, como agente ativo (solicitante) no quesito das 

fotografias, agia de maneira a permitir certa autonomia dos distritos como solicitante dos 

serviços dos fotógrafos, enquanto garantia a manutenção de critérios valorizados pela área da 

administração central (localizada no Rio de Janeiro, no mesmo prédio e andar do Arquivo do 

Patrimônio chefiado por Britto Maia), tanto por meio de roteiros quanto pelo fornecimento do 

material de trabalho. Ainda assim, estas relações e articulações hierarquizadas em rede entre 

área central e distritos regionais (CHUVA, 2009, p. 61) esbarravam também em certas 

autonomias dos fotógrafos como agentes produtores desta documentação, da qual a 

declaração de Erich Hess é um exemplo:  

“T. Marinho - Eles forneciam algum critério, alguma orientação [...]? 

E. Hess – Mas também era sempre a mesma coisa, compreendeu? Eu sabia 

o que precisavam, o que era bonito, interessante’” (GRIECO, 2013, p.114). 

Estas relações entre a existência, de um lado, de roteiros para a atuação em campo, e 

de outro, de uma leitura própria dos fotógrafos dos critérios presentes nestes roteiros 

culminaram numa normativa, a Portaria nº 03/1948, criada especialmente para este fim. 

Fonseca e Cerqueira, no “Mapeamento preliminar dos fotógrafos” mencionam também outros 

fatores que teriam motivado a elaboração desta normativa, dentre eles uma necessidade de 

sistematização do material coletado para inventário da Seção de Arte da Divisão de Estudos e 

Tombamentos, e as queixas dos técnicos sobre iluminação e ângulos utilizados nas fotografias 

de objetos de arte. 

Com base na Portaria Normativa nº 03 – Fotografias de obras de valor artístico e 

histórico, de 08 de janeiro de 1948, a única legislação disponível, apresentada após quase 10 

anos de atividades dos fotógrafos, identificamos algumas funções atribuídas à documentação 

fotográfica. Seu enunciado a determina como instruções voltadas para: 

“técnicos e auxiliares incumbidos de colher fotografias de monumentos e 

obras de arquitetura, pintura e escultura e arte aplicada, de valor histórico 

e artístico existentes no país, para o fim do respectivo inventário pela Seção 

de Arte da Divisão de Estudos e Tombamento” (Apud FONSECA; 

CERQUEIRA, 2013, p. 25).  
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São proposições que colocam a fotografia como técnica de registro largamente utilizada, 

inserida em um contexto de realização de inventários de identificação e de registro por uma 

seção administrativa específica.  

Da mesma maneira, percebe-se seu uso como estratégia narrativa, tanto pela existência 

de tópicos bem definidos: I- Fotografias de exterior; II-Fotografias de interior (a) 

Arquitetura Civil, (b) Arquitetura Religiosa; Igrejas e Capelas; Conventos; III- Imagens, 

Mobiliário, Prataria, etc; IV- Quadros e painéis, quanto pela descrição de enfoques e ângulos 

que devem ser priorizados. Dentre eles, destaco observações como “Não devem figurar nas 

fotografias pessoas, animais ou quaisquer objetos pitorescos”, ou “O operador terá sempre o 

cuidado de remover as toalhas, vasos e castiçais e imagens de feição comercializada e de 

fábrica recente.”, nas quais percebemos uma opção por uma narrativa com foco no objeto 

retratado, distanciando-o de seu uso primeiro, ou manifestações culturais características de 

seu uso ou ocupação pela população local. Outros aspectos mais técnicos dignos de nota são 

motivados pela preocupação da possibilidade de utilização do documento fotográfico como 

registro mais próximo do real possível, atentando para dados como dimensão e cores:  

“É preciso assinalar sempre, pelo menos a maior dimensão da peça 

fotografada. Cuidados especiais precisam ser tomados para evitar a 

mutilação fotográfica das extremidades do objeto ou as deformações 

decorrentes da perspectiva forçada” e “Recorrerá o operador a filtros 

apropriados a fim de garantir no preto e branco, o fiel registro do valor 

relativo das cores” (Apud FONSECA; CERQUEIRA, 2013, p. 26).  

 A Portaria nº 03/1948 insere as fotografias como parte da rotinização das práticas 

(CHUVA, 2009) de inventário e de tombamento, tornando possível a leitura e o 

reconhecimento de certos critérios estéticos priorizados pelos técnicos, especialistas, 

intelectuais e acadêmicos a serviço do órgão de preservação. Essa padronização do registro 

fotográfico apresentava-se como necessária para a utilização destes documentos como 

subsídios para estudos dos técnicos e publicações do SPHAN; como documentação integrante 

dos dossiês elaborados pelos distritos e escritórios técnicos, enviados para técnicos 

encarregados dos estudos para o tombamento ou o acompanhamento de intervenções 

realizadas nos edifícios, ou seja, para a produção de informação que constituiria, mediante 

ordenação e tratamento arquivístico, alimentação direta de duas séries do Arquivo Central: a 

série Processos de Tombamento e a Obras, as mais antigas.  

A preocupação com o arquivamento das fotografias é presente em discursos como os 

de Edson de Britto Maia, já citados, e também em memorandos, ofícios e cartas oficiais 
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emitidas pela área central. Pode-se acompanhar essa preocupação em uma determinada carta 

de Rodrigo Melo Franco de Andrade, em resposta ao Sr. Geraldo Pereira da Silva em 26. 

09.1954, sobre obras na Igreja de S. Francisco de Paula (do Distrito de Goiás). Ao perceber 

que Geraldo Pereira da Silva mencionava problemas enfrentados em obras realizadas em 

outra igreja no mesmo distrito, Melo Franco afirma ao final de sua resposta: “E aditamento à 

esta informação, sugiro seja solicitado ao empreiteiro, que nas oportunidades de envio de 

relatórios, sejam estes feitos em folhas separadas para cada obra, facilitando assim  o 

serviço de arquivamento  da repartição”
90

. Percebe-se a preocupação do diretor com a 

separação dos assuntos abordados nos relatórios por bem, considerando o arranjo do Arquivo 

da repartição.  

Contudo, mesmo com o conhecimento da interferência do diretor do SPHAN pela 

opção de sistemas de organização da documentação administrativa do ACI/RJ, não podemos 

determinar se esta preocupação partia de Melo Franco, ou chegava até ele. São questões que 

esbarram na ausência de memória administrativa sobre estes processos. Parte desses dossiês 

pode ser reconstituída pela existência de numeração sequencial na documentação e de dados 

sobre sua produção, como carimbos e notas no verso de algumas fotografias; porém nem 

todos as fotografias possuem identificação precisa de autoria ou localização original. Quanto 

às fotografias, especificamente, sua dissociação planejada acarretava uma perda da leitura das 

relações que poderiam ser estabelecidas entre contexto particular (documentação textual) e a 

imagem isolada: 

 “[...] a reconstituição de um tema determinado do passado, através da 

fotografia ou de um conjunto de fotografias, requer uma sucessão de 

construções imaginárias. O contexto particular que resultou na 

materialização da fotografia [...] o pensamento embutido em cada um dos 

fragmentos fotográficos [...] sua realidade interior [...] não deixa marcas no 

dispositivo fotossensível, não pode ser revelada pela química fotográfica, 

nem tampouco mostrada pelos recursos eletrônicos. Apenas imaginada.” 

(KOSSOY, 2009, p. 133) 

Considerando os pontos apresentados, quais processos dialogaram com a contratação 

sistemática de fotógrafos? Identificamos alguns entendimentos ou encadeamentos que 

colocam como relevantes para a compreensão dessa necessidade específica do órgão de 

preservação, considerando o período delimitado por Fonseca e Cerqueira, as décadas de 1937 

a 1987. Primeiramente, percebe-se a existência de um projeto voluntário de coleta de 

referências documentais, dado pela quantidade de profissionais envolvidos, a presença da área 
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 ACI/RJ, Série Obras, Caixa 71, Pasta 288, p. 41 



109 

 

 

 

central como agente regulador do material produzido, que foi realizado seguindo instruções e 

roteiros específicos para cada situação, cenário que ofereceu, no entanto, certa autonomia para 

o fotografo como agente (como no caso de Erich Hess, que a partir de certo ponto “já sabia o 

que interessava”). 

Em segundo lugar, reconhecemos a importância do documento fotográfico para 

identificação dos critérios estéticos que pautavam a seleção para o tombamento. Fatores como 

o tempo, a distância e as dificuldades de acesso (tanto pelo transporte quanto pelo aspecto 

financeiro) impediram que os técnicos realizassem pessoalmente as viagens que os 

permitissem verificar a natureza e o estado de conservação do bem – era com base nas 

fotografias encomendadas pelo instituto que muitos pareceres foram elaborados, culminando 

(ou não) em tombamentos (inscrições ou fechamento do processo). (Ver FIGURAS XX e 

XX). 

 

 

Figura 18 –  Um dos exemplos da utilização da documentação fotográfica como uma das tipologias documentais 

essenciais para a elaboração de pareceres favoráveis ou não ao tombamento é o documento elaborado pela 

museóloga Lygia Martins Costa, em 19.02.1973, no processo de tombamento nº 0850-T-71, onde “à vista das 

fotográfica existente no arquivo do IPHAN e da informação do arquiteto José Liberal de Castro” a técnica declara 

seu parecer não favorável ao tombamento, Igreja Sant’Ana (Matriz) em Iguatu (CE).  



110 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Em mais um exemplo do uso das fotografias como documentos de trabalho dos técnicos do Instituto, 

é a Informação acima, de 05.12.1973, onde a técnica Lygia Martins Costa afirma “os dados históricos e técnicos 

[...]  e as fotografias anexas, acrescidas do postal referido existente neste Instituto, asseguram ao monumento sua 

inscrição nos Livros do Tombo histórico e artístico, como ainda a recuperação de sua dignidade primitiva”. È 

com base na documentação fotográfica também que a técnica determina o retorno do bem às suas características 

originais. O documento faz parte do  processo de tombamento nº 0883-T-73, do Mercado São José, em Recife 

(PE), que não contém fotografias. A pasta do Mercado São José na série Inventário possui 23 fotografias. 

 

Em terceiro lugar, as fotografias podem ser lidas não (apenas) como expressões 

artísticas de diversos fotógrafos, mas como um documento, um registro que continha 

simultaneamente, na leitura dos técnicos, o retrato do bem e os critérios estéticos que 

embasavam os tombamentos. Com base na noção de que a imagem é sempre “[...] objeto de 

uma sucessão de construções mentais interpretativas por parte dos receptores os quais lhe 

atribuíram determinados significados, conforme a ideologia de cada momento.” (KOSSOY, 
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2009, p. 134), podemos pensar as fotografias como devidamente integradas no contexto de 

rotinização das práticas de preservação do patrimônio (CHUVA, 2009); é possível inclusive 

compreender as fotografias como documentos fundamentais para diferentes leituras dos 

técnicos e para o órgão de preservação, pelo menos até o advento da Portaria nº 11/1986, 

quando as fotografias são listadas como apenas uma de diversas tipologias documentais 

necessárias para a instauração de processos de tombamento - como estudos apreciativos de 

mérito de valor cultural, certidões de propriedade, relatórios de estado de conservação, mapas 

e plantas. Além disso, nos anos 1980 os estudos de tombamento já vinham assumindo uma 

importância e vulto maior nos processos de tombamento. 

A função da fotografia no contexto administrativo da fase inicial do instituto era ser 

documento, palavra aqui usada tanto em seu sentido amplo, de instrumento capaz de oferecer 

uma prova, confirmação, testemunho ou registro, tão fiel quanto possível, quanto no sentido 

proposto por Jacques Le Goff, como vestígio com caráter de prova (na obra História 

Memória, de 1988
91

). Para Le Goff, o documento, fundamentado do fato histórico, é 

simultaneamente uma prova e uma escolha do historiador; suporte para uma carga de 

memória, produzido pelo Estado “para conservar os traços de qualquer acontecimento do 

passado [...] (e) escrever a história, acumular objetos [...].” (LE GOFF, 2003, p. 419).  E é 

também um documento na medida em que, de acordo com Maurice Halbwachs (na obra A 

Memória Coletiva, de 1950)
92

, constitui um registro de “testemunhos para reforçar ou 

enfraquecer e também para completar o que sabemos de um evento sobre o qual já temos uma 

informação” (HALBWACHS, p. 29).  

Considerando, no entanto, a visão de Le Goff, de que a memória é mantida ou 

reconstituída por escolhas (conscientes ou inconscientes) de ordenação e releitura de 

vestígios, podemos inferir que sistemas de organização e releituras de vestígios são 

identificáveis na elaboração dos documentos (suportes de cargas de memória). No entanto, os 

sistemas de organização também são perceptíveis nos arquivos (e outros repositórios de 

vestígios do passado), através da constituição de séries documentais, que dialogam entre si, da 

atribuição de valor e da seleção de alguns testemunhos e conteúdos em detrimentos de outros 

– o poder de seleção e descarte, de “confiscação da memória coletiva” (LE GOFF, 2003, p. 

                                                           
91

 Utilizamos a edição brasileira de 2003 da Unicamp: LE GOFF, Jaques. História Memória. Campinas, São 

Paulo: Editora da Unicamp, 2003. 
92

 Utilizamos a edição brasileira de 2006: HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Centauro, 

2006. 
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437). Arquivos são repositórios da memória coletiva e também de memórias individuais 

(como por exemplo, de pesquisadores e técnicos responsáveis pela organização dos arquivos) 

e institucionais, selecionadas para integrar uma dada concepção de memória coletiva. Acervos 

documentais são resultado de escolhas e seleções conscientes de testemunhos, documentos, 

versões e visões específicas do passado.  

 Os acervos fotográficos dos arquivos centrais e das representações regionais do 

IPHAN são vestígios da memória institucional (da atuação técnica do instituto), que está 

interligada à constituição do patrimônio nacional, ou de visões sobre o patrimônio nacional.  

São documentos/monumentos (conforme o uso que Le Goff faz desses termos e da relação 

entre eles) fundamentais para a salvaguarda de outros vestígios e monumentos (no sentido de 

estrito do termo) que compõem o patrimônio nacional. Considerando a fotografia como 

documento, poderíamos nos apropriar da afirmação de Le Goff que: 

“O documento não é inócuo. É, antes de mais nada, o resultado de uma 

montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade 

que o produziram, mas também das épocas sucessivas durante as quais 

continuou a viver, talvez esquecido, durante as quais continuou a ser 

manipulado, ainda que pelo silêncio. O documento é coisa que fica, que 

dura.” (LE GOFF, 2003, p. 538, grifos meus).  

Estes valores atribuídos pela reflexão de Le Goff à documentação (entendida em uma 

noção mais ampla, abarcando inúmeros suportes) embasa a necessidade de estudos e 

planejamentos que se voltem para a preservação de acervos arquivísticos (dentre eles, o 

fotográfico), visto que na ausência destes o documento é, então, “manipulado pelo silêncio” 

(Le Goff, 2003). Isto se dá porque o documento não fala por si mesmo; suas leituras são 

plurais; e as memórias nele contidas podem ser silenciadas, seja pelo descarte, pelo descaso 

ou até mesmo pela dissociação.  

Através das leituras desses documentos fotográficos por técnicos, intelectuais e 

especialistas vinculados ao órgão de preservação, foi possível a identificação, a seleção e a 

hierarquização de elementos característicos, relacionados com a noção de autenticidade e 

excepcionalidade proposta pelo SPHAN, como por exemplo, feições coloniais em igrejas e 

obras de arquitetura civil, militar e equipamento urbano. Foi possível, através do apoio desses 

registros fotográficos, realizar o inventário de um recorte do passado nacional e deliberar 

sobre a aplicação ou não do instrumento do tombamento para a preservação do bem. Foi 

possível o arquivamento da documentação fotográfica e/ou sua utilização em publicações do 

SPHAN para o conhecimento e também divulgação deste patrimônio nacional; além da 
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utilização da fotografia como meio ideal para o acompanhamento de restaurações e obras de 

conservação dos monumentos protegidos, que compõe os relatórios enviados pelos técnicos à 

Seção de Obras, reunida atualmente na série Obras do ACI/RJ. 

 

 

Figura 20 – A imagem acima ilustra como as fotografias eram utilizadas pelos técnicos nas ações de preservação 

e salvaguarda dos bens. Registra o processo de embargo a uma tentativa de demolição de imóvel próximo a um 

bem tombado, a Igreja do Bom Jesus dos Martírios, em Recife (PE). Infelizmente, a Igreja teve sua inscrição 

cancelada após colapso de sua estrutura causado pela demolição do sobrado vizinho (indicado na fotografia), 

realizada pela prefeitura da cidade de Recife (PE). A foto faz parte de uma série de 3 fotos que documentam a 

demolição do sobrado, e integra o processo de tombamento nº 0836-T -71, Vol. 1 de 2. A pasta do bem na série 

Inventário possui 88 fotografias. 
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Figura 21 – Exemplo de uso das fotografias como documentos pelos técnicos do Instituto: em meio à de 

solicitação de tombamento enviada em 20.06.1984 pelo diretor do 9º Distrito Regional do SPHAN (São Paulo), 

duas fotografias registram momentos distintos do bem em questão no processo de tombamento nº 1.154-T-85: a 

Casa Warchavchik ou Casa: Itápolis (Rua), nº 961, Pacaembú/ São Paulo (SP): “à época de sua construção e o 

estado atual (março/1984)”. São as únicas fotografias originais do processo de tombamento. Mais duas 

fotografias sobre o bem se encontram na série Inventário. 
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 É possível perceber, com base nos estudos de autores como Chuva, Maria Cecília 

Fonseca, Rubino e Gonçalves, que os fotógrafos faziam parte de uma rede de articulações 

entre a administração central e as representações regionais empenhadas em colocar em prática 

um projeto definido de seleção do patrimônio nacional. Esses agentes, com maior ou menor 

autonomia, contribuíram para a identificação dos bens, de um projeto de identificação de 

quadros da memória da porção construída do Brasil (CHUVA, 2009), mas também, a cada 

enquadramento, para a definição das feições dos bens.  

Tendo em vista essas funções atribuídas à fotografia no SPHAN, dentre os quais 

destacamos aqui a função documental, os significados atribuídos às fotografias e as relações 

estabelecidas entre diferentes agentes responsáveis por sua produção, percebe-se que a 

separação destes documentos de seus dossiês originais (ou dissociação) pode, relativizada ou 

não, tornar-se uma questão que merece considerável atenção, se pensarmos em suas inúmeras 

repercussões para a preservação e o acesso.  

Uma destas repercussões é a possibilidade de leituras e visões parciais do período 

inicial do SPHAN. Mesmo em obras de referência, como Arquitetos da Memória, de Márcia 

Chuva e O patrimônio em Processo de Maria Cecília Londres da Fonseca. Ambas as autoras 

utilizaram documentação do ACI/RJ em suas pesquisas. Entretanto, a dissociação de 

documentos fotográficos da Série Processos de Tombamento possibilitou também análises 

parciais de alguns momentos do órgão de preservação. Como exemplo, podemos citar essa 

afirmação de Marcia Chuva:  

“os processos de tombamento das décadas de 1930 e 1940 contêm pouca 

documentação, geralmente apenas a notificação ao proprietário do imóvel, 

sua anuência e o consequente “Inscreva-se” do diretor. Somente os casos que 

foram impugnados pelos proprietários contêm um conjunto mais variado de 

documentação” (CHUVA, 2009, p. 242).  

As afirmações de Chuva são, em parte, verdadeiras. No entanto, é preciso considerar 

que as feições atuais de muitos processos de tombamento (com poucos documentos, dentre 

eles notificações e anuências) são produto de uma dissociação voluntária e planejada; que as 

fotografias constituíam documentos fundamentais para a abertura, a tramitação do processo de 

tombamento e a deliberação dos técnicos desde os momentos iniciais do SPHAN; que as 

fotografias possibilitavam a identificação dos critérios estéticos valorizados pelo SPHAN; que 

as feições atuais desses processos sejam pautadas pela documentação escassa e distinta dos 

estudos e pareceres valorizados pelo IPHAN atualmente, esses dossiês possuíram na ocasião 
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de sua elaboração, muitos documentos fotográficos (relembramos aqui a fala do monge Silva 

Nigra: “às vezes a pasta ficava dessa grossura por causa das fotografias”)
93 . 

Por consequência da extensão e a persistência da dissociação documental ocorrida no 

Arquivo Central/RJ, que se estendeu para outras tipologias documentais além das fotografias, 

é compreensível a existência de leituras parciais da atuação do órgão de preservação, 

provenientes de documentação oferecida pelo próprio Arquivo. A preocupação com 

problemas desse tipo e a necessidade de sistematização do acervo tem se apresentado na 

documentação administrativa do arquivo intermediário a partir de meados da década de 1980. 

Em que ponto a dissociação passou a ser entendida como problema, questão ou risco a ser 

enfrentado? Quais medidas foram tomadas para combatê-la?  

 

 

2.4. Compreendendo a relativização dos conceitos de dissociação e organicidade no 

Arquivo Central/RJ. 

 

Considerando os processos de organização do Arquivo do Patrimônio, e pelas diversas 

relações estabelecidas entre os agentes responsáveis pelas instâncias de produção, circulação e 

sistematização dos documentos fotográficos, proponho neste item refletir sobre a necessidade 

de relativizar alguns dos conceitos utilizados nesta pesquisa, em especial, o de dissociação. 

Não pretendo aqui realizar um histórico do surgimento da Arquivologia como campo ou da 

expansão de conceitos ligados a esta disciplina nos arquivos brasileiros; antes, pretendo 

refletir se eventos que hoje compreendemos como processos de dissociação arquivística eram 

assim entendidos durante a trajetória da constituição do Arquivo Central/RJ como arquivo 

institucional. A partir de que momento - e por que - a dissociação passou a ser entendida 

como problema, questão ou risco a ser combatido, e não uma prática recorrente de 

organização da documentação recebida pelo ACI/RJ? 

 Em parte, é na leitura das fontes orais já mencionadas (depoimentos de Judith Martins, 

Dom Clemente da Silva Nigra e Edson de Britto Maia) e no exame atual do acervo do 

Arquivo que é possível perceber diversos procedimentos e recursos de arquivamentos 

utilizados ao longo dos anos que indicam a execução de um processo voluntário e sistemático 
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de reorganização interna dos documentos, que alteraram a ordem original de documentos 

textuais e fotográficos, principalmente - o que atualmente podemos identificar como um 

processo planejado de dissociação documental.  

Em primeiro lugar, é preciso partir do contexto inicial em que se encontrava o Arquivo 

Central/ RJ após a opção por um modelo de sistematização documental a ser seguido. Não é 

possível determinar se houve uma opção voluntária e definitiva pela proposta de Carlos 

Drummond de Andrade ou se o arquivo teria passado por períodos de transição; nem 

determinar, com precisão, como o modelo de Drummond foi posto em prática. O grande 

volume de documentos recebidos pelo arquivo durante os primeiros anos de atuação do 

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional poderia ter impulsionado a opção por 

um modelo que oferecesse uma recuperação de informação, de certa forma, eficiente e 

inspirado na atuação do próprio SPHAN pelo país. Mas este grande volume documental 

poderia também ter contribuído para a relativização de métodos de arquivamento e práticas 

cotidianas do Arquivo. Esta é uma das hipóteses que se apresentam quando nos debruçamos 

sobre o acervo do Arquivo Central/ RJ, na tentativa de compreender as redes de relações que 

se estabeleceram entre suas séries documentais.  

E quais seriam os agentes responsáveis pela implementação deste sistema de 

organização, e pela definição de métodos de arquivamento necessários para a manutenção do 

modelo?  Além dos agentes citados neste trabalho – como Dom Clemente de Silva Nigra, 

Carlos Drummond de Andrade e Judith Martins – seguiram-se outros funcionários que 

atuaram no Arquivo do Patrimônio por longos períodos de tempo e que também imprimiram 

sua interpretação do que constituiria em uma boa organização do arquivo e também do 

tratamento de seus acervos. Nesta trajetória, destacamos a figura de Edson de Britto Maia, 

chefe do ACI/RJ, que teria assumido a chefia de meados de 1973 até 1991, ano de sua 

aposentadoria. Britto Maia destaca-se não somente pelo tempo de serviço ao Arquivo, visto 

que teria iniciado seus trabalhos no setor em 1951, mas também pelo nível de formação: 

“Superior (Arquivista)”, em uma série de currículos
94

 presentes no arquivo intermediário do 

ACI/RJ e datados de 15/12/1987. Sua entrevista figura como fonte relevante para a pesquisa 

também pela preocupação reduzida do arquivo com sua memória administrativa como setor, 

oferecendo testemunhos de eventos que não se encontram registrados em outros locais. Outro 
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dado relevante: Britto Maia era o chefe do Arquivo durante uma série de projetos de 

reorganização e tratamento do acervo no local durante a década de 1980.  

Tomemos a já mencionada entrevista de Britto Maia, no qual o próprio discorre sobre 

seu tempo de atuação do Arquivo. O que tem a dizer o chefe do Arquivo do Patrimônio sobre 

seus 43 anos de serviço no setor? Sua entrevista foi coletada na ocasião da realização da 

pesquisa para o artigo Mapeamento preliminar das atividades dos fotógrafos no IPHAN 

(1937-1987) e muitas das perguntas realizadas a Britto Maia visam esclarecer questões 

específicas à contratação dos fotógrafos e do arquivamento das fotografias. No entanto, apesar 

do direcionamento dado à entrevista, é possível retirar de suas respostas algumas informações 

significativas sobre o cotidiano no Arquivo, que podem oferecer subsídios para a 

compreensão de como operava (ou operou) o setor durante um período significativo. 

Uma das primeiras informações relevantes que retiramos de sua entrevista é que: a 

quantidade de funcionários atuantes era reduzida para o volume de tarefas referentes ao setor 

descritas pelo entrevistado. Britto Maia afirma: “Eu cheguei a vir trabalhar aqui sozinho. Eu 

e (__) e depois dei graças a deus na época (__) passamos a três, e depois a quatro.” 
95

 Este 

fato não constitui uma novidade absoluta, visto que o reduzido quadro de funcionários do 

SPHAN em sua fase inicial é um dado presente em diversos estudos e obras sobre o órgão de 

preservação, como Os arquitetos da memória de Márcia Chuva e O patrimônio em processo, 

de Maria Cecília Londres Fonseca. Mas torna-se um dado relevante para esta pesquisa se 

pensarmos na quantidade de documentação técnica produzida pelo IPHAN naquele período: 

processos de tombamento, dossiês de obras, estudos, pareceres, ensaios para a Revista do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – documentação produzida com base em 

documentos reunidos no Arquivo do Patrimônio.  

Não é possível determinar o período em que Britto Maia teria trabalhado sozinho no 

Arquivo, mas o próprio afirma ter iniciado sua trajetória no setor com Carlos Drummond 

(aposentado no setor em 1962), inclusive, creditando a este parte de sua formação - “O que eu 

aprendi no arquivo, eu devo ao Drummond” (ACI/RJ. Série Memória Oral. Entrevista Edson 

de Britto Maia, 2007.). É somente em meados da década de 1980 que encontramos currículos 

e quadros de funcionários atuantes no arquivo (ver QUADRO 3 – Quadro de Funcionários 

de Projetos do ACI/RJ em 1987, neste Capítulo 2), já inseridos no contexto da realização de 

projetos de reorganização e modernização do arquivo, que indicam a existência de novas 
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leituras ou necessidades de tratamento do acervo. Esses dados revelam que durante o período 

em que o Arquivo do Patrimônio recebeu o maior número de documentos para arquivamento 

e consulta, este trabalho foi aparentemente foi realizado em um contexto específico, 

determinado por um número reduzido de agentes: Drummond, criador do método de 

organização, e Britto Maia, responsável por sua implementação. 

O segundo dado relevante é citado logo em seguida: existiam demandas consideráveis 

por acesso à informação, que pareciam suplantar as possibilidades de atendimento do 

Arquivo. E mais ainda: demandas e níveis diferentes de acesso se apresentavam. Teriam estas 

demandas por acesso contribuído para o estabelecimento de prioridades pelos funcionários do 

Arquivo do Patrimônio? Para refletirmos sobre essa hipótese, é preciso prosseguir a análise da 

entrevista. Sobre o atendimento ao público, Britto Maia afirma: 

“Edson Maia – [...] você sabe, naquele tempo, o Patrimônio, era pequeno, 

no começo tinha pouco campo, pra se conversar [...] (___) uma coisa como 

“tudo eu, tudo eu”. (___) o arquivo funcionava para o público de 9h às 5h 

da tarde. Aqui tinha um livro de registros, que eu criei, que não tinha, se 

vocês acharem aquele livro, nós tínhamos dias aqui, de ter 14, 15 

consulentes. E gente às vezes gabaritada, (___) gente que vinha levantar 

tese pro exterior. Aqui eu tive aluno canadense, americano, alemão, que 

veio fazer tese no Brasil, e vinha no arquivo, todo dia, quase. Aqui vivia 

cheio... às vezes, nós funcionários, tínhamos que ficar em pé, para dar (__) 

pra pesquisador ter lugar pra sentar.” (grifos meus)
96

  

Percebe-se pelas declarações de Britto Maia (grifadas acima) que recaíam sobre os 

funcionários diversas demandas de diferentes naturezas. Ao arquivamento da documentação 

técnico-administrativa (como os processos de tombamento, os dossiês de obras, etc.), enviada 

para os técnicos de cada seção (como a Seção de Obras, a Seção de Artes, a Seção de Estudos 

e Tombamentos, etc.) e para o diretor do SPHAN somava-se outras funções do ACI/RJ como 

o atendimento ao público; o atendimento interno aos funcionários; e os serviços de 

reprodução de material fotográfico, como negativos, e também iconográficos, como mapas e 

plantas. Contudo, o processamento interno e a consulta aos documentos exigiam posturas 

diferentes: 

“Edson Maia – Quando tinha um negativo... todos pagavam, né? (___) 

emprestava negativos e plantas (___) sempre tinha um funcionário 

acompanhante.  

Pergunta: Quem autorizava? O senhor autorizava?  
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Edson Maia – Era eu, o chefe era eu, o responsável era eu. (__) graças a 

deus, nunca deu (__). Todo mundo devolvia as coisas certinhas. (___) 

documento aqui sumia com funcionário, coisa impressionante.”
 97

 

Britto Maia se refere à existência de níveis distintos de tratamento ao usuário e de 

acesso à informação, com riscos particulares, um dado sobre as funções e atividades do 

Arquivo que não foi documentado em sua trajetória institucional. É somente com o Guia 

preliminar: Arquivo Central do IPHAN, de 1996, que são listadas atribuições do setor, como 

sua missão institucional e seus horários de atendimento. Mas é com Britto Maia que 

aprendemos que consulentes externos exigiriam acompanhamento de funcionários para 

atividades de reprodução e pesquisa, enquanto técnicos do órgão não necessitariam desta 

fiscalização, causando “sumiços” de documentos.  

Estes dados levam a um terceiro ponto ou tema relevante presente na entrevista de 

Britto Maia: sua opinião sobre a condução do sistema de organização da documentação do 

Arquivo, especificamente, dos dossiês da série Processos de Tombamento, o que aponta para 

a existência de uma flexibilização do arranjo, com objetivos específicos.  

“Pergunta: Quanto aos processos de tombamento, quando eles eram, o 

senhor disse que por conta do temor das pessoas em se ter um prédio 

tombado, fazia a coisa mais rápido, né, “tombe-se”. Agora quando podia ter 

mais tempo, as fotos que incorporavam esses processos, eram analisadas, se 

pediam as fotos...? 

Edson Maia – Eram, é, é... enquanto o monumento não fosse tombado, 

embora registradas as fotos, ficavam no processo para estudo. Quando um 

monumento era tombado ou arquivado, aí se tiravam as fotos (___) 

Pergunta: ... mas porquê isso? Isso era um critério? 

Edson Maia – Não, pelo seguinte, você não vai endossar um processo de 

tombamento para as pessoas (__) as pessoas vinham consultar fotografias 

e parte do histórico também, eu copiava do processo e colocava no 

arquivo, parte do histórico, mas o processo ficava completo. Porque 

tinham alguns processos incompletos, entendeu, aí, não poderia ver. Eu 

por exemplo, houve aqui dois casos, que eu dei sorte. Um foi Itaipu (__) um 

museu e uma área tombada que tem em Itaipu e também o forte Santa 

Bárbara em (__) Florianópolis. Todos os dois relatores perderam os 

processos. Perderam os processos, porque eles levavam os processos para 

estudar em casa.  

Pergunta: E aí, quando perdia? 

Edson Maia – E aí minha filha, eu tive sorte mesmo, que eu tinha muita 

cópia aí. Aí eu montei o processo, e o de Itaipu [...].” (grifos meus)
 98
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É possível perceber no trecho acima a existência de métodos e práticas que não 

seguiam o arranjo original do acervo do Arquivo, motivados por duas necessidades ou 

missões, poderíamos dizer, distintas. A primeira missão seria manter o sigilo dos processos de 

tombamento arquivados, considerando o peso jurídico da documentação, além de outros 

critérios como, por exemplo, se o dossiê estaria “completo” ou “incompleto”. A segunda 

missão seria possibilitar o acesso dos técnicos a toda documentação presente nos dossiês de 

cada bem, no sistema descrito por Dom Clemente de Silva Nigra como “tudo numa pasta só”, 

ao gosto do diretor do SPHAN, Rodrigo Melo Franco, em um sistema de empréstimos que 

colocaria a responsabilidade pela conservação da documentação sobre o técnico que a 

solicitasse para estudo ou consulta. Já a terceira missão seria atender a demanda de acesso à 

informação por pesquisadores externos, considerando a prioridade dos técnicos; a seleção de 

apenas algumas tipologias documentais, como fotografias, e/ou temáticas, como o “histórico”, 

que teriam funcionalidades específicas: atender as necessidades dos pesquisadores externos, 

sem comprometer o sigilo do processo de tombamento original. 

 Soma-se à essa discussão a questão da Organicidade, ou o respeito às relações 

existentes entre os documentos de uma mesma série, que é tida, atualmente, como um 

conceito central para a Arquivologia, e a sua manutenção, como um problema específico do 

Arquivo Central/RJ.  

Em 1898, ou em 1960, data da publicação no Brasil do Manual de Arranjo e 

Descrição Arquivística ou “Manual dos Holandeses”, citado na Introdução desta dissertação, 

seus autores atestavam que “Sem embargo, a objeção de maior força é a de que, pela 

desintegração dos numerosos dossiês, se destrói a relação natural entre os documentos” 

(ARQUIVO NACIONAL. 1973. p. 43). Afirmavam ainda que: 

“O sistema de arranjo deve ser baseado na organização original do 

arquivo, a qual, na sua essência, corresponde à organização do órgão 

administrativo que o produziu. Esta regra, adotada pela Associação de 

Arquivistas, é, de todas, a mais importante, porque nela se formula o 

princípio fundamental, do qual derivam as demais normas”. (ARQUIVO 

NACIONAL. 1973. p. 44, grifos meus).  

Tendo em vista o panorama conceitual apresentado, julgamos conveniente, a partir 

deste ponto, refletir sobre como estes conceitos e princípios arquivísticos chegaram ao Brasil, 

ou, mais especificamente, sobre as relações destes princípios com os agentes atuantes no 

Arquivo do Patrimônio. Conforme dito anteriormente, do reduzido quadro de funcionários do 

Arquivo Central/RJ, somente Edson de Britto Maia possuía a formação de arquivista. O 
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primeiro curso de Arquivologia do Brasil
99

 foi criado em 1911 no Arquivo Nacional, para 

atender suas demandas, sendo regulamentado como curso técnico em 1958 e considerado 

como nível universitário somente em 1973. Muitas perguntas permanecem. Não foi possível 

determinar, através do departamento de recursos humanos do IPHAN, a data de ingresso e 

conclusão do curso de Britto Maia, e muito menos, por extensão, ter acesso à grade disciplinar 

do período em que Maia teria se matriculado, ou precisar com certeza se Britto Maia ou 

Drummond teriam tido acesso a obras especializadas como o Manual dos Holandeses. Não é 

possível precisar com exatidão a entrada destes princípios como norteadores das chefias do 

ACI/RJ em períodos anteriores à década de 1980, período dos projetos de modernização que 

hoje fazem parte do arquivo intermediário. 

É, apesar disso, possível perceber por que, apesar da formação técnica de Drummond 

ou Britto Maia, o tratamento do arquivo era empírico, dependendo das particularidades de 

como cada um dos profissionais envolvidos propunha o desenvolvimento de soluções práticas 

para problemas cotidianos. Luana de Almeida Nascimento, arquivista e cientista da 

informação, afirma que “propor a problematização da organicidade implica em algumas 

considerações iniciais: ‘O que pode ser entendido como organicidade?’, ‘De que maneira a 

organicidade pode ser preservada?”. (NASCIMENTO, 2012, p. 16).  E mais ainda, que “é 

decisiva a participação do arquivista para a preservação da organicidade e que este considere 

o contexto orgânico de produção que confere a natureza arquivística aos arquivos” 

(NASCIMENTO, 2012, p. 13).  

A relativização do conceito ou do entendimento do que constituía a organicidade no 

ACI-RJ por seus agentes precisa ser entendido como uma opção planejada considerando 

fatores como a particularidade da documentação ali reunida (simultaneamente corrente e 

permanente; disponível para pesquisa e ao mesmo tempo sigilosa); o quadro de funcionários 

disponível; o atendimento das demandas de arquivamento e acesso, simultaneamente; e o fato 

de que a arquivologia como campo não estava plenamente desenvolvida no Brasil na ocasião 

da consolidação do método escolhido para o arranjo do arquivo e de construção das séries. É 

preciso também lembrar que, no caso do Arquivo Central/RJ, as relações entre os documentos 

não são um dado intrínseco, mas propostos pelos próprios agentes produtores por constituírem 

no produto de um mesmo setor, autor; remetente; temática, etc. A opção por uma dissociação 
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voluntária - a retirada de certas tipologias documentais de seus dossiês originais - possibilitou, 

é claro a ampliação dos acessos aos conteúdos no período das chefias Drummond e Britto 

Maia. A organicidade foi (e é) subjetiva – dependendo das perspectivas que cada agente 

possuía sobre a documentação. Contudo, essa tomada de decisão levou à existência de um 

cenário atual onde em que a dissociação se apresenta como um risco para a preservação destes 

acervos; um risco que terminou por se fazer perceptível (ou se apresentaram possibilidades de 

tratamento) em meados dos anos 1980, mobilizando novos agentes no contexto do Arquivo 

Central/RJ.   
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CAPÍTULO 3: DESDOBRAMENTOS - ACESSO E PRESERVAÇÃO.  

 

Busco neste capítulo discutir conceitos e metodologias contemporâneas presentes do 

campo da preservação e da chamada conservação preventiva, problematizando-os em sua 

aplicação no contexto do estudo de caso analisado ao longo desta dissertação: a dissociação 

de documentos fotográficos na série Processos de Tombamento do Arquivo Central do 

IPHAN/ Seção Rio de Janeiro. 

Pretendo fazê-lo discutindo tópicos como as propostas e leituras realizadas pela 

preservação e pela conservação para o acervo do Arquivo do Patrimônio, estabelecendo 

relações entre estes conceitos e as questões identificadas como entraves à preservação deste 

acervo em diversos projetos de modernização e reorganização documental em meados da 

década de 1980, quando, como já vimos, ocorreram diversos momentos de tomada de decisão 

para a execução desses projetos de preservação no âmbito do arquivo.  

Serão discutidas as avaliações, diagnósticos e as propostas de tratamento; as 

prioridades identificadas e os métodos utilizados. Proponho também refletir sobre os desafios 

impostos pela perspectiva atual da dissociação documental como um risco. Quais seriam suas 

implicações para a pesquisa e a preservação de um acervo documental tão específico como o 

acervo do Arquivo Central/RJ, com uma documentação simultaneamente corrente, 

permanente, de peso jurídico, histórico e probatório? Estas reflexões serão conduzidas 

levando em consideração algumas propostas atuais do campo da conservação preventiva no 

Brasil, como a emergência da metodologia do gerenciamento de riscos ao patrimônio cultural.   

Finalmente, com base na trajetória do Arquivo Central/RJ no que tange às posturas de 

gerenciamento e preservação da informação, será discutido o projeto mais recente 

implementado em agosto de 2013 no setor – o Projeto Rede de Arquivos do IPHAN: sistemas 

de informações, higienização e acondicionamento do patrimônio documental – uma proposta 

de digitalização e gestão informacional realizada e desenvolvida em parceria entre o IPHAN, 

o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Fundação Darcy 

Ribeiro (FUNDAR), e a Biblioteca Brasiliana da Universidade de São Paulo (USP).  

Sua concepção e especificidades o singularizam como um novo momento de tomada 

de decisão, bem como a maneira como o projeto Rede de Arquivos vem encarando a 

dissociação documental no Arquivo e também as particularidades da produção documental do 

IPHAN, como por exemplo, as relações de complementaridade do acervo do Arquivo 
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Central/RJ com os acervos arquivísticos das superintendências e escritórios técnicos do 

Instituto. É um dos objetivos deste trabalho ponderar sobre suas repercussões para o campo da 

preservação-conservação, para a questão da dissociação das fotografias do acervo do ACI/RJ 

e para o estabelecimento de metodologias de preservação dos acervos arquivísticos do 

IPHAN. 

 

 

3.1. Avaliações e tratamentos: a preservação e a conservação documental no Arquivo 

Central/RJ.  

 

No capítulo 1 abordamos alguns momentos de tomadas de decisão no âmbito da 

preservação do acervo documental do Arquivo Central/RJ (ver QUADRO 2 – Tomadas de 

Decisão no âmbito do ACI-RJ), apresentando iniciativas como o Setor de Recuperação de 

Pintura, Escultura e Manuscritos da DPHAN, conduzido pelo restaurador Edson Motta e o 

curto Programa Nacional de Preservação da Documentação Histórica (Pró-Documento), 

atuante entre 1984 e 1988. Seguindo-se a estes empreendimentos, foram propostos alguns 

projetos específicos para o tratamento do acervo do Arquivo que, por sua vez, acondicionou 

parte da documentação administrativa produzida por estes projetos em seu arquivo 

intermediário. Graças a esta medida, podemos ter acesso a dados como alguns relatórios de 

atividades, cronogramas, diagnósticos e currículos de profissionais envolvidos.  

O que pode ser feito, com base nesses projetos, é refletir sobre seu papel e relevância 

para o campo da preservação de acervos do patrimônio cultural brasileiro, após uma breve 

definição conceitual. Isto porque os conceitos de preservação e conservação assumiram 

diferentes significados e utilizações que vêm se multiplicando, desde a publicação das Cartas 

Internacionais de Atenas (1931) e Veneza (1964)
100

. Estas Cartas, que definiram o tratamento 
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dos monumentos históricos, serviram de base para as teorias de restauro de Cesare Brandi
101

, 

teorias estas consideradas um marco no campo de preservação pela reflexão crítica das 

intervenções do conservador/restaurador sobre os acervos culturais. A essas teorias, seguiram-

se diversas definições sobre os conceitos de preservação, conservação e restauro, das quais 

destacaremos as posições contemporâneas relacionadas principalmente à preservação de 

acervos arquivísticos. 

Segundo o Dicionário de Terminologia Arquivística do Arquivo Nacional, publicado 

em 2005, a definição contemporânea de preservação é a “[...] prevenção da deterioração e 

danos em documentos, por meio de adequado controle ambiental e/ou tratamento físico e/ou 

químico” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p.134), enquanto a conservação é a “[...] promoção 

da preservação e da restauração dos documentos” (Idem, p.134).  

Contudo, o Conselho de Museus, Bibliotecas e Arquivos do Reino Unido apresentara 

em 2004, o conceito de preservação de maneira mais abrangente, incluindo: 

 “todas as considerações gerenciais, financeiras e técnicas aplicadas a 

retardar a deterioração, que previnem danos e prolongam a vida útil de 

materiais e objetos de acervos, para assegurar sua contínua disponibilidade. 

Essas considerações incluem monitoramento e controle apropriado de 

condições ambientais; provisão adequada de armazenamento e proteção 

física; estabelecimento de políticas para exposições, empréstimos e 

procedimentos adequados de manuseio; provisão de tratamento de 

conservação, planos de emergência e produção e uso de reproduções” 

(RESOURCE, vol. 5, 2004, p. 154). 

E nesse mesmo documento, a conservação é definida como “[...] técnicas de intervenção 

aplicadas aos aspectos físicos de objetos de museus, arquivos e bibliotecas com o intuito de 

prolongar a sua vida útil e assegurar sua disponibilidade contínua.” (Idem, p. 154). 

No Brasil, Solange Zúñiga, conservadora, especialista em preservação e cientista da 

informação, oferecia já em 2002, uma definição mais precisa e que, em parte, ilustra o motivo 

pelo qual os conceitos de preservação e conservação apresentam aplicações e significados 

distintos. Zúñiga afirmou que: 

“[...] a preservação é entendida de forma extremamente abrangente, 

compreendendo todas as ações desenvolvidas pela instituição visando a 

retardar a deterioração e possibilitar o pleno uso a todos os documentos 

arquivísticos sob sua custódia [...] é portanto [...] um conceito amplo, que 

compreende tanto as ações preventivas quanto as interventivas 

desenvolvidas em uma instituição. Estamos chamando de interventivas as 
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 Cesare Brandi (1906-1988), restaurador italiano, publicou sua Teoria do Restauro em 1966, onde conceitua o 

restauro, define suas práticas e aponta a importância da reflexão sobre as repercussões das intervenções 

conservativas em acervos artísticos. 
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atividades de conservação que, no Brasil, por influência europeia, são 

chamadas de conservação/restauração. [...] a conservação compreende o 

exame do documento arquivístico, seu tratamento e a documentação desse 

tratamento. Os conservadores seriam, portanto, aqueles que realizam tais 

atividades, preservando a integridade física dos documentos, ou seja, seu 

significado histórico e estético.” (grifos meus) (ZÚÑIGA, 2002, p. 73). 

Uma versão anterior e mais simplificada desses conceitos desenvolvidos foi 

apresentada em 2000 pela conservadora Norma Cassares, em seu Manual de Conservação 

Preventiva para Arquivos e Bibliotecas. Para Cassares, preservação “[...] é um conjunto de 

medidas e estratégias de ordem administrativa, política e operacional que contribuem direta 

ou indiretamente para a preservação da integridade dos materiais” (CASSARES, 2000, p. 07) 

e conservação “[...] é um conjunto de ações estabilizadoras que visam desacelerar o processo 

de degradação de documentos ou objetos, por meio de controle ambiental e de tratamentos 

específicos (higienização, reparos e acondicionamento” (Idem, p. 07). Com base nestas 

versões, podemos utilizar os conceitos de uma maneira simples e instrumental, amparadas 

pela versão de Cassares. Assim, o que compreendemos como “preservação” seriam as 

decisões, planejamentos, estratégias, que visam à salvaguarda, e, poderíamos complementar, 

no caso dos arquivos, também à divulgação e acesso aos acervos. Conservação seriam as 

ações, as práticas, e atuações que, transpostas aos acervos, impedem ou retardam a sua 

deterioração física.  

Soma-se a esses conceitos a noção de conservação preventiva, pensada ora como 

conceito ou como uma série de práticas de preservação de cunho prevencionista. A 

conservação preventiva vem ganhando importância desde o final do século XX, motivada, 

segundo Solange Zúñiga (op. cit.), por eventos como a enchente do Rio Arno, que atingiu 

acervos históricos da cidade de Florença em 1966, causando danos irremediáveis, bem como 

o crescimento desordenado de massas documentais; por pesquisas que apontaram a 

fragilidade dos suportes contemporâneos em papel; pelo questionamento de intervenções de 

restauro e também pela necessidade de atualização das metodologias interdisciplinares de 

avaliação dos acervos. A conservação preventiva é compreendida por Zúñiga como “[...] 

conjunto de ações não interventivas destinadas a prevenir danos e minimizar a deterioração 

dos documentos arquivísticos (com) [...] impacto sobre o conjunto de documentos” (Idem, p. 

73-74).  Contudo, cerca de um ano após a conceituação de Zúñiga, o conservador-restaurador 

espanhol Salvador Muñoz Viñaz publicou sua obra Teoria Contemporânea da Restauração, 

onde a definição e aplicação dos conceitos de preservação, conservação, restauro e 
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conservação preventiva são problematizados destacando imprecisões conceituais e a 

dificuldade de aplicação dos seus aspectos teóricos na prática do restauro. Sobre o conceito de 

conservação preventiva, Muñoz Viñaz, propôs a redundância do termo na contemporaneidade, 

visto que, para o autor, conservar é agir preventivamente.  

No entanto, o termo conservação preventiva continua sendo utilizado até hoje; e a 

conservação, seja entendida como intervenções diretas na estrutura dos suportes dos 

documentos (como em pequenos reparos) ou como conservação preventiva, atuante no acervo 

como um todo (como na climatização das áreas de guarda), permanecem conceitos que 

partem da esfera prática, enquanto a preservação desenvolve-se na esfera administrativa
102

, 

sob a forma de políticas, planos e gerenciamentos. O crescimento do conceito de conservação 

preventiva como campo e como “uma consciência preservacionista”, perpassando as 

instituições de guarda de acervos culturais como um todo será vista à frente, juntamente com 

o tópico gerenciamento de riscos.  

A intenção, neste momento, é perceber como a criação e as propostas do Programa 

Nacional de Preservação da Documentação Histórica/Pró-Documento nas décadas de 1970 e 

1980 podem ser entendidas nesse viés, a partir de uma perspectiva de conservação preventiva. 

Seriam indícios significativos de um período marcado pela consolidação da preservação como 

campo no Brasil e pelo princípio do desenvolvimento de uma consciência de conservação 

preventiva em detrimento de intervenções restaurativas: do Setor de Recuperação de Pintura, 

Escultura e Manuscritos da DPHAN (1947-1986), orientado para intervenções de restauro, 

para o programa Pró-Documento, orientado para a proposição de uma consciência de 

conservação preventiva, buscando minimizar a necessidade de intervenções diretas nos 

acervos. 

A conceituação usada por Zúñiga, Cassares, e pelo Conselho de Museus, Bibliotecas e 

Arquivos do Reino Unido é uma ferramenta que pode auxiliar a análise dos projetos de 

preservação no IPHAN, ao se verificar certa indefinição do conceito de preservação dentre as 

instituições de memória, sejam públicas ou privadas, onde a preservação assume diferentes 

significados e atuações de acordo com as necessidades institucionais. Atualmente, mais 

precisamente a partir de 1991, com a atuação do Conselho Nacional de Arquivos 

                                                           
102

 Essa perspectiva de aproximar “preservação” de ações administrativas é compartilhada e defendida por outros 

autores como, por exemplo, Ozana Hannesch, conservadora do Museu de Astronomia e Ciências Afins: ”[...] a 

preservação assemelha-se muito a atividade administrativa. Por isso seu nome foi e ainda é muitas vezes 

associado à Administração da Preservação”. (HANNESCH, 2011, p. 1-19). 
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(CONARQ),
103

 este quadro vem sendo revertido por meio da elaboração de portarias 

normativas, diretrizes, publicação de documentos de referência na área arquivística e também 

pela realização de cursos de capacitação dos profissionais de arquivos. 

Partindo destes conceitos e seus desdobramentos, voltamos para o Arquivo Central/RJ 

e seus projetos de reorganização, modernização e conservação. Quais agentes foram 

responsáveis por sua elaboração? Que leituras estes agentes fizeram deste contexto? Cada 

projeto possuía uma leitura distinta ou partiriam de uma visão ou perspectiva comum de 

preservação de acervos? 

Analisaremos então, a documentação disponível sobre cada projeto na série Técnico-

Administrativa do arquivo intermediário, em termos de avaliação dos problemas 

identificados, prioridades, métodos e práticas definidos. É preciso reforçar as fontes 

apresentadas abaixo possuem algumas particularidades: diversas cópias, espalhadas por caixas 

diferentes; versões mais ou menos completas – alguns dados foram apresentados em 

relatórios, e não na versão oficial do projeto. Indicaremos quais documentos possuem estas 

características, de maneira a facilitar pesquisas futuras.  

O Relatório sobre áreas de colaboração entre a SID e a SPHAN/CRD, Brasília/ 

13/04/1987
104

, contém em seu interior como anexo um “Resumo do Diagnóstico sobre o 

Arquivo da CRD/SPHAN
105

 (1987)”. É nesse “Resumo do Diagnóstico” (1987) que são 

listados os seguintes tópicos: área; problemas; mobiliário; acervo arquivístico; mapoteca; 

acervo fotográfico; arquivo morto; acervo arquivístico; acervo bibliográfico; conclusão. Em 

sua leitura, percebe-se uma preocupação não somente com os problemas encontrados no 

acervo documental, mas também com ambiente, o mobiliário, enfim, com o local de guarda. 

Destacamos alguns pontos do documento que reforçam a leitura de princípios que a 

conservação preventiva viria a adotar: uma medição da área ocupada pelo arquivo, 95 m²; a 

medição do acervo arquivístico em 215 metros lineares; e os problemas identificados pelo 

projeto – “variação de temperatura e umidade, entrada de poeira, resíduos, poluição 

atmosférica, insetos e vento marinho, iluminação fraca, isolamento acústico, falta espaço 
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 Criado em 1991 pelo Art. 26 da Lei nº 8.159 e regulamentado pelo Decreto nº 4.073 em 3 de janeiro de 2002, 

“O Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ é um órgão colegiado, vinculado ao Arquivo Nacional do 

Ministério da Justiça, que tem por finalidade definir a política nacional de arquivos públicos e privados, como 

órgão central de um Sistema Nacional de Arquivos, bem como exercer orientação normativa visando à gestão 

documental e à proteção especial aos documentos de arquivo”(CONARQ). Disponível em: 

http://www.conarq.arquivonacional.gov.br Acesso em: out. 2011. 
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 ACI/RJ. Série Técnico-Administrativa. Caixa 126. Pasta 23 
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 O Arquivo da Coordenadoria de Registro e Documentação é a nomenclatura que identificava o Arquivo 

Central/RJ na época. 

http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/
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físico [...] 2 funcionários e um estagiário (responsável: Edson de Britto Maia)”. O acervo das 

mapotecas é qualificado: “seu estado de conservação é precário, está desorganizado sem 

indicação de documentos armazenados nas gavetas”. De um modo geral, apesar de sucinto, 

este documento de 1987 apresenta uma postura interessante de preservação de acervos, em 

sintonia com propostas que embasariam a conservação preventiva, conforme resumido em 

suas recomendações:  

“É necessário um tratamento especial no sentido da proteção para garantir 

sua existência e acesso; precariedade em diversos níveis interligados e 

atuando na conservação. Recomendações: estudos na área de ambiente e 

acondicionamento; ampliação do espaço, climatização, mobiliário 

condizente; reorganização do arquivo com técnicas mais dinâmicas de 

recuperação; criação de um arquivo de segurança (após organizado o 

acervo); microfilmagem; e ampliação do quadro de funcionários.” 
106

  

  A preocupação com estudos de ambiente, acondicionamento e climatização poderiam 

ser indícios de uma aproximação de uma visão de conservação preventiva, em sintonia com as 

propostas do programa Pró-Documento, visto que o “Resumo do Diagnóstico” data de 1987, 

período em que o Pró-Documento atuou. Porém, como não são apresentados os meios para 

atingir os fins apresentados, não é possível precisar com certeza como e se a conservação 

preventiva figurava como perspectiva teórica do projeto. 

Ainda em 1987, encontramos cópias de documentos com títulos semelhantes 

produzidos no intervalo de um ano, que aparentam fazer parte de um processo de 

desenvolvimento de um projeto único, cujo escopo parece ter sido aumentado: são utilizados 

termos como “reorganização”, “preservação”, “organização” e “modernização”. São eles:  

 O Projeto Reorganização do Arquivo (1987) 

 Proposta de Preservação e Organização dos Arquivos da Coordenadoria de 

Registro e Documentação e das Diretorias Regionais da SPHAN/FNPM (maio 

de 1987). 

 O Programa de Modernização e Reorganização do Arquivo Central e das 

Diretorias Regionais da SPHAN/FNPM (Junho de 1988). 

Tentaremos produzir uma análise de cada documento, apontando as propostas e o conteúdo de 

cada um, para em seguida, ressaltar as características em comum. 

O Projeto Reorganização do Arquivo (1987) ou ainda Programa de Modernização e 

Reorganização do Arquivo Central e das Diretorias Regionais da SPHAN/FNPM (Junho de 
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1988)
107

  propunha uma política de gestão ou gerenciamento de documentos como parte 

estratégia de preservação bastante ampliada, visto que objetivava:  

“estabelecer um novo Plano de Arranjo e Classificação para o Arquivo 

Central, que será baseada nos dados coletados na etapa de Identificação 

que está sendo implementada. O referido plano deve ser expressão da 

conceituação do Arquivo, ou seja, delimitação de seu objeto, elaboração de 

diretrizes de documentação, estabelecimento de uma política de gestão de 

documentos, respeitando a teoria das três idades, acondicionamento 

informado pela tipologia documental [...] o objetivo mais amplo do 

programa é a preservação da massa documental, e um modelo de arranjo 

que efetive o acesso à informação, que articule o conjunto dos arquivos da 

SPHAN/ FNPM em um sistema integrado de Arquivos e que instaure novos 

procedimentos metodológicos no tratamento da massa documental”. (grifos 

meus)
 108

  

Além disso, um Relatório de Atividades do Programa de Modernização e 

Reorganização do Arquivo Central e das Diretorias Regionais da SPHAN/FNPM
109

 

enfocando o período de 15/03 a 15/06/1988 revela que o projeto estava organizado em três 

etapas de identificação e mapeamento topográfico; previa também uma etapa de conservação 

e higienização do acervo. Informava-se ainda a adoção de procedimentos de higienização, 

sendo esta uma limpeza mecânica, realizada com escovas, trinchas (pincéis de cerdas macias) 

e borrachas. Foram realizadas a retirada de clipes, garras e grampos de metal, além de fitas 

adesivas; as dobras dos documentos foram removidas com espátula de osso. Também 

constavam a realização de primeiros socorros para documentos com rupturas graves e o 

processamento técnico da informação, sendo esta constituída pela separação dos mesmos por 

ordem cronológica, a criação de pastas de recortes para jornais, a numeração, o 

acondicionamento em pastas numeradas e o arquivamento das pastas e caixas em ordem 

numérica.  

Segue-se a esse relatório um Relatório Final da Primeira Fase
110

 do Programa, de 10 

de outubro de 1988, assinado por Claudia Heynemann (Coordenadora do programa 

Modernização e Reorganização do Arquivo Central e das Diretorias Regionais).  Nele são 

listados como setores os Arquivístico (encarregado do controle da entrada, consulta e 

empréstimo de documentos, do mapeamento topográfico e da identificação), de Pesquisa 

Histórica (encarregado da Pesquisa Histórica Institucional, das Fotografias) e de Conservação 

                                                           
107

 ACI/RJ. Arquivo Técnico Administrativo. Caixa 289, Pasta 40.  
108

 ACI/RJ. Arquivo Técnico Administrativo. Caixa 126, Pasta 23.  
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(encarregados da higienização e acondicionamento). Destaco em sua conclusão o seguinte 

trecho que parece sintetizar as intenções do Programa:  

“A avaliação da equipe é que este acervo deve ser por todos os meios 

preservado. Preservá-lo no entanto não no sentido de depósito mas 

enquanto reflexo da ação institucional o que significa recuperar a 

organicidade do fundo-Administração Central em séries documentais que 

reúnam documentos da mesma proveniência, princípio básico da 

Arquivologia Moderna. Significa também a adoção de uma política de 

gestão de documentos baseada na Teoria das três idades, medidas eficazes 

de segurança do acervo (controle, consulta e empréstimo), procedimentos de 

conservação, restauração e acondicionamento adequado (advertimos que 

pessoas leigas não podem ser autorizadas a prestarem primeiros socorros à 

documentação) e disseminação da informação através de instrumentos de 

pesquisa e de uma concepção mais moderna de consultas onde o usuário 

possa através dos instrumentos descriminar seu objeto de pesquisa.”(grifos 

no original)
 111

   

Percebe-se que neste documento são utilizados diversos conceitos e termos utilizados 

na arquivologia contemporânea: “recuperar a organicidade” “política de gestão de acervos”, 

“proveniência”, “teoria das três idades”, “procedimentos de conservação, restauração e 

acondicionamento adequado” “disseminação da informação através de instrumentos de 

pesquisa”. Poderíamos afirmar, com base na documentação consultada, que este documento é 

um dos primeiros a utilizar propostas contemporâneas do período em que foram produzidos 

ou, em suas próprias palavras “princípios básicos da Arquivologia Moderna” como parte de 

sua constituição teórica e metodologia. Um dos primeiros, pois localizamos outro documento 

datado do ano anterior (1987), que possui um ‘Glossário de Termos Arquivísticos’, que 

também poderíamos incluir nesta categoria. Sobre o Relatório Final da Primeira Fase 

destacamos também o trecho onde o documento afirma que “pessoas leigas não podem ser 

autorizadas a prestarem primeiros socorros à documentação”, o que representa a valorização 

e o reconhecimento de conhecimentos especializados, no caso, desempenhados por 

conservadores e restauradores. 

Retornamos a 1987 para analisar este outro documento e possivelmente, outra versão 

do programa apresentado acima. A Proposta de preservação e organização dos arquivos da 

Coordenadoria de Registro e Documentação e das Diretorias Regionais da SPHAN/FNPM
112

  

data de maio de 1987. Em sua Equipe Técnica, são listados setores de Coordenação (do 

                                                           
111

 ACI/RJ. Arquivo Técnico Administrativo. Caixa 289, Pasta 01, p. 10.  
112

 ACI/RJ. Arquivo Técnico Administrativo. Caixa 289, Pasta 40. 



133 

 

 

 

Projeto); Conservação/Restauração; Pesquisa Arquivística; Pesquisa Documental; Pesquisa 

Histórica e Setor de Ambiente.  

Dentre os tópicos abordados pela Proposta, destaco a importância do acervo, 

subdividido em importância histórica e importância administrativa, técnica e jurídica; a 

proposta geral de organização e preservação dos arquivos da CRD e das DRs, para acervo 

arquivístico, acervo bibliográfico, ambiente, conservação e acondicionamento (analisados em 

tópicos separados), além do item Perfil da Equipe. Em anexo ao documento, o Plano de 

Identificação do Arquivo da CRD possui outros tópicos como caracterização de documentos 

de Arquivo; controle e movimentação de documentos; material fotográfico; documentos 

cartográficos. Divide-se ainda em primeira etapa: mapeamento; e segunda etapa: análise de 

dados coletados, da metodologia atual de organização, do crescimento do acervo, das 

atividades do arquivo corrente, da organicidade do arquivo. Propõe um instrumento de 

controle (uma ficha contendo descrição e tipos documentais de cada pasta) para organização 

do Arquivo da CRD e contém como anexo um glossário de termos arquivísticos que, 

conforme apontamos, antecede o documento de 1988 que mencionava “princípios básicos da 

arquivologia moderna”.  

Destacamos como pontos relevantes da Proposta para esta discussão a preocupação 

com a pesquisa histórica, buscando compreender a documentação e seu arranjo a partir do 

próprio Arquivo; o perfil da equipe listada pelo projeto, incluindo 3 arquivistas (2 

profissionais formados –seniores- e um estagiário - júnior), 2 historiadores, 1 conservador e 6 

auxiliares de pesquisa dentre o pessoal técnico; organogramas delimitando áreas do arquivo e 

da biblioteca Noronha Santos para circulação e acesso em diferentes níveis (acesso público, 

acesso restrito e acesso exclusivo). Outro ponto a se destacar é a recomendação presente no 

Plano de Identificação do Arquivo da CRD, na seção Tipos Documentais:  

“A equipe de trabalho deve estar atenta ao registro dos dados que indiquem 

o processo de acumulação do arquivo. Toda vez em que estiver evidente que 

os documentos têm outra proveniência, diversa da Administração Central, 

tal informação deve ser escrita no verso do Formulário de Identificação” 
113

 

 Não foi possível precisar como e se essas propostas e programas foram 

implementadas em sua totalidade. Mas a utilização de conceitos prezados pela arquivologia 

contemporânea, como organicidade e proveniência, bem como a proposta de uma política de 

gestão de acervos e a busca por um modelo de arranjo articulado com um sistema integrado 
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de arquivos, podem ser entendidas como tentativas relevantes de implementação de uma 

gestão documental. Outros pontos que merecem ser destacados nestes projetos e programas 

são a preocupação com o corpo técnico e o conhecimento técnico; o envolvimento de diversos 

profissionais no quadro técnico do arquivo (ver QUADRO 3 – Quadro de Funcionários de 

Projetos do ACI/RJ em 1987), dentre eles arquivistas e historiadores. Este é um ponto 

relevante: percebemos a inserção de profissionais de arquivologia no ACI/RJ mediante a 

participação, na sua equipe executora, de três arquivistas sênior, dois 

pesquisadores/historiadores e um conservador, fato que se deu em paralelo com a constituição 

do campo da Arquivologia no Brasil
114

.  

É preciso ressaltar que a documentação disponível sobre o projeto não permite 

determinar como este seria ou teria sido conduzido. Mas um modelo de gestão eficiente, de 

acordo com uma perspectiva contemporânea de preservação (sintonizada com metodologias 

de controle e análise de resultados como a metodologia de gerenciamento de riscos), deveria 

levar em consideração o formato de arranjo e arquivamento utilizado pelo arquivo, o que 

aparentemente foi levado (ou seria levado) em consideração durante a realização dos 

diagnósticos preliminares.  Outros pontos interessantes destes projetos são a ampliação e a 

setorização das áreas do Arquivo por atividade, e também a preocupação com a pesquisa 

histórica para o entendimento da lógica de arranjo do acervo documental do ACI/RJ. 

Outro documento digno de nota é o Relatório da Área de Documentação de Junho de 

1987
115

 que, em seu conteúdo, apresenta uma abordagem histórica da instituição, sua estrutura 

organizacional, sua situação atual, recursos humanos, recursos financeiros, cronograma de 

desembolso, usuários do arquivo e metas para 1987/88; equipamentos para execução dos 

projetos (dentre eles mobiliário, pastas em papelão livres de acidez, material para 

higienização e prensa para planificação de plantas). Em sua conclusão, lista projetos 

“implementados ou em desenvolvimento”: nessa lista, encontramos o Programa de 

Modernização e Reorganização do Arquivo Central e das Diretorias Regionais da 

SPHAN/FNPM, apresentado acima. A maneira como o Programa é apresentado neste 

documento amplia o escopo dessa proposta de preservação, ao informar que: 

“está incluída a higienização do Arquivo e um correto acondicionamento do 

acervo (plano de conservação) através de um plano de ocupação do espaço 

físico previsto e da reorganização arquivística para as unidades 
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documentais. Este procedimento implica em uma política de registro da 

documentação, onde a pesquisa história institucional tem um papel da 

maior importância, na medida em que revele a proveniência das fontes 

[...]“
116

 (grifos meus) 

O trecho traz um ponto de relevância para a nossa discussão, a preocupação com a 

“proveniência das fontes”, que parece sugerir que a dissociação documental era uma questão 

nesse período. Considerando que uma das intenções do projeto era determinar a proveniência 

das fontes do arquivo, e termos como “reorganização” “controle” “gestão documental” e 

“organicidade” aparecem com frequência nesses documentos do final da década de 1980 aqui 

apresentados, especulações como essa aparentam certa validade.  

Nesse mesmo período encontramos o Projeto de Atualização dos Processos de 

Tombamento
117

 (1986-1987). Esse projeto foi embasado e justificado “tendo em vista que os 

processos de tombamento, especialmente os mais antigos, não encontram-se suficientemente 

atualizados e completos, acarretando, portanto, enormes dificuldades para o embasamento 

das eventuais solicitações administrativas e jurídicas”
118

. Sua metodologia visava resgatar o 

aspecto original dos dossiês, ou completá-los, como o trecho acima indica, através de 

pesquisas no Arquivo Central e da problematização da aplicação do instrumento jurídico do 

tombamento. Seus relatórios
119

 informam diversas dificuldades enfrentadas, como o fato de 

muitos processos se referirem a diversos bens, com extenso volume documental, além de 

outros problemas semelhantes em processos de tombamentos de centros históricos e 

conjuntos arquitetônicos. Como equipe envolvida, são creditados uma advogada, uma 

arquiteta, uma historiadora e uma historiadora da arte. Curiosamente, não são listados 

arquivistas, o que parece sugerir que este projeto não dialogava com os outros programas e 

propostas apresentados, apesar de executados no mesmo período (entre os anos de 1988 e 

1987), ou então que os complementava, dando mais ênfase à própria constituição do Arquivo, 

sua trajetória e a necessidade dos processos. Daí a inclusão de profissionais e especialistas de 

áreas onde o órgão de preservação era mais atuante, como a arquitetura, a história da arte e a 
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história, além da área jurídica, que conferia o embasamento legal de suas práticas de 

salvaguarda do patrimônio. 

Como paralelos a estes projetos, podemos listar circulares como Instruções para 

higienização e acondicionamento do acervo arquivístico
120

, de autoria da Coordenadoria de 

Registro e Documentação. De data desconhecida (provavelmente 1987, considerando o 

conteúdo da caixa e da pasta onde se encontra), o documento foi coordenado por Gilson 

Antunes da Silva e Regina Celie Simões Marques, e em sua ficha técnica cita os setores de 

Ambiente e Conservação, Restauração e Encadernação.  

Na relação de temáticas tratadas, ressaltamos higienização do acervo, primeiros 

socorros a documentos (com cola metilcelulose e papel japonês, materiais neutros e 

reversíveis), acondicionamento de documentos de grandes formatos, fichas de inventários, 

documentação textual; equipe executora, cronograma de atividades, acompanhamento, 

material de consumo e material permanente, além de incluir um formulário de diagnóstico do 

estado de conservação do acervo, bastante simples, contendo um campo para a identificação 

do documento, outro para a identificação de características de deterioração (como rasgos, 

fungos, tinta ferrogálica
121

, tintas esmaecidas, e sujidades); outro para medidas adotadas 

(higienizar, “primeiros socorros”, acondicionar e restaurar), sendo o último reservado para 

anotações complementares.  

Dentre as providências iniciais para sua execução, listamos a preocupação com o 

registro fotográfico, a determinação de um espaço para a execução das atividades de 

higienização; a preocupação com a limpeza das áreas de trabalho, higienização e de guarda, 

evitando contaminação; e a promoção de reuniões informativas para a equipe envolvida. A 

higienização seria realizada com trinchas (pincéis), bandejas protetoras e aspiradores de pó 

industriais para coletar as impurezas. Nesta circular, a forma de higienização apresentada é a 

mecânica, com uso de trinchas, e práticas não invasivas, como a planificação de rasgos e 
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 Produzida geralmente por uma mistura de ácido galotânico (extraído da noz de galha, proveniente do 
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dobras com espátulas de osso (para evitar marcas), e reparos com materiais neutros e 

reversíveis, como papel japonês e cola meticelulose, acompanhados de fichas de tratamento, 

de medidas adotadas e diagnóstico dos documentos. São procedimentos que afastam as 

práticas de preservação e arquivamento do Arquivo do empirismo e que são aceitos ainda hoje 

como intervenções adequadas de conservação preventiva. Destacamos na equipe a presença 

de um conservador/restaurador e um estagiário dos cursos de arquivologia, biblioteconomia e 

museologia. 

Outro documento localizado é o Plano de Identificação e Catalogação do Acervo 

Fotográfico (1987), que se insere em uma série de pequenos projetos e iniciativas de 

levantamento, catalogação, diagnóstico, tratamento e acondicionamento de material 

fotográfico, como negativos (em película e de vidro), fotografias propriamente ditas e slides 

que podem ser encontradas nas caixas da Série Técnico-Administrativa, e que, mais uma vez, 

não podemos precisar quais e quanto foram executadas. A tônica comum que parecia guiar 

estes projetos eram “as seguintes decisões: (a) a identificação das coleções de fotografias que 

independem da documentação textual; (b) identificação paralela da documentação baseada 

nas ‘Séries arquivísticas’ que compõe o acervo”
122

  

Em comum a todos estes projetos listados neste tópico da dissertação, percebemos de 

forma marcante a preocupação com a pesquisa histórica para determinação da proveniência 

dos documentos, ou ainda, para a identificação dos fundos e séries, demonstrando que o que 

hoje compreendemos como dissociação documental já constituía uma preocupação, um 

problema ou mesmo entrave para a determinação de planos de gerenciamento documental. 

Outro ponto em comum é que nenhum desses projetos, aparentemente, foi concluído; ou 

executado em sua integridade. Todos foram interrompidos com a extinção da Fundação 

Nacional Pró-Memória. Infelizmente, dada a natureza administrativa da documentação, 

questões como as motivações, planejamentos prévios, bibliografia utilizada, especialistas ou 

profissionais consultados, dificuldades enfrentadas, ou fases implementadas de seu 

cronograma permanecem indefinidas, sendo objeto de especulação.   

Estes projetos também se apresentam como marcados por uma preocupação com o 

estado de conservação dos documentos, propondo como metodologia a higienização e em 

alguns casos, intervenções reversíveis - conservativas ao invés de restaurativas. Esta 
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perspectiva de preservação pode ser entendida como sintonizada com uma consciência de 

conservação preventiva, manifesta na proposição de metodologias de pesquisa e práticas de 

higienização, climatização e rearranjo do espaço de acondicionamento, consulta e guarda.  

 

 

3.2. Preservação: O gerenciamento de riscos como abordagem 

 

A preservação do acervo documental no Arquivo Central do IPHAN/Seção RJ foi 

afetada pela interrupção desta série de projetos de higienização, reorganização e gestão 

arquivística no final da década 1990, sendo a possibilidade de transferência para Brasília
123

 

objeto de especulação por parte da administração central do Instituto. Neste mesmo período, 

iniciava-se, no campo da preservação e conservação de acervos culturais no Brasil, uma 

mudança de paradigma. O chamado “despertar da conservação preventiva”, segundo o 

conservador-restaurador Aloisio Arnaldo Nunes de Castro (2010), teria se dado no contexto 

brasileiro na década de 1990, orientadas por uma bibliografia produzida pela vertente de 

norte-americana de conservadores traduzida por iniciativas como o Projeto Conservação 

Preventiva em Bibliotecas e Arquivos (CPBA). Este projeto foi criado em 1994 por um grupo 

de profissionais brasileiros representantes de 19 instituições de memória como arquivos, 

bibliotecas, museus e também de universidades federais, contando com apoio técnico de 

organizações norte-americanas e nacionais
124

. Em A Preservação Documental no Brasil: 

Notas para uma reflexão histórica
125

, Nunes de Castro afirma que a partir da década de 1990,  
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“com a apropriação dos conceitos estabelecidos pela conservação preventiva, 

nota-se o paulatino desligamento da aplicação de técnicas curativas do bem 

cultural e, por conseguinte, verificamos as iniciativas com tônica no 

desenvolvimento de programas de preservação dos estoques informacionais, 

planejados sob a ótica interdisciplinar, os quais compreendem aspectos 

políticos, culturais, técnicos e administrativos [...] tem-se a quebra de 

paradigma, mudando o foco da disciplina, anteriormente dirigida ao bem 

cultural deteriorado e agora à conservação dos estoques informacionais.” 

(CASTRO, 2010, p. 43) 

E é com a continuidade desse processo de disseminação dos conceitos e metodologias 

interdisciplinares da conservação preventiva que chegamos à contemporaneidade, onde o 

conceito de preservação é ampliado ou amplificado, trabalhado, analisado e problematizado 

constantemente, um momento de construção cultural da disciplina (idem, p. 43). Esta análise 

de Castro sobre a trajetória do conceito de conservação preventiva pode ser percebida como 

um desdobramento da perspectiva proposta em 1990 pelo arquivista norte-americano Paul 

Conway, membro da Society of American Archivists e especialista em preservação e 

conservação de acervos digitais, para quem a preservação diz respeito à identificação de 

valores atribuídos aos acervos (CONWAY, 1990, p. 206).  

Uma leitura possível é a de que a premissa de Conway considerava como parte de um 

planejamento de preservação a analise dos padrões de produção, de discurso e das motivações 

que embasaram a constituição de arquivos institucionais, sendo que a identificação desses 

valores atribuídos à documentação ao longo da trajetória institucional possibilitaria a 

definição de prioridades, subsidiaria políticas e planejamentos permitindo ampliar o tempo de 

duração destes acervos e promoveria, em última instância, o acesso à informação. Para além 

de projetos de higienização, acondicionamento e tratamento dos suportes, essa visão de 

preservação identificada e sintetizada por Conway na década de 1990 ultrapassa essas 

práticas, prezando a interdisciplinaridade e a cooperação entre áreas de conhecimento, setores, 

departamentos e instituições. 

 Os conservadores Frederick Bearman e Eléonore Kissel oferecem um exemplo da 

validade e utilização desta visão de preservação proposta por Conway na década de 1990 no 

artigo Uma Abordagem Global: Configurando um Programa de Preservação de Makerere 

University Library, em Kampala, Uganda, publicado em 2000. Sendo a cooperação técnica/ 

institucional e capacitação profissional o cerne do trabalho desenvolvido, os autores declaram 

que o objetivo do projeto “[...] era se concentrar no desenvolvimento profissional. Na 

verdade, rapidamente se tornou claro que o treinamento e documentação iam ser as chaves do 
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sucesso para a implementação de uma política de preservação eficaz.“ (BEARMAN; 

KISSEL; 2000, p.9). Para colocá-lo em prática, foram estabelecidos o contexto, um 

levantamento preliminar inicial com pontos positivos e negativos, um grupo técnico de 

preservação, um programa de treinamento de preservação, um treinamento específico para a 

conservação de livros e arquivos; e uma reformatação do treinamento, voltado também para a 

digitalização e microfilmagem.  

 Este exemplo ilustra também as contribuições da interdisciplinaridade para o campo 

da preservação, visto que o projeto desenvolvido por Bearman e Kissel utilizou para a 

definição de prioridades e capacitação dos profissionais envolvidos para solução de questões 

no campo da preservação de acervos, o método de Análise SWOT, composto pelas siglas 

Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades), Threats 

(Ameaças), método este importado da área de administração e gestão empresarial
126

, utilizado 

para estabelecimento de diagnósticos, determinação de prioridades, estratégias, riscos e 

problemas solucionáveis.  

Desta maneira, o campo da preservação e conservação de acervos vem expandindo seu 

foco de atuação, através do diálogo com outras áreas de conhecimento. Ressalto que a 

perspectiva atual é voltada para o reconhecimento das possibilidades de cada situação, em 

detrimento da importação pura e simples de modelos e planejamentos originados em outros 

contextos. Na verdade, a percepção contemporânea de preservação de acordo com a 

restauradora, historiadora e especialista em conservação pelo CECOR-UFMG Yacy-Ara 

Froner
127

, não existe um planejamento “correto” ou “ideal”, ou “[...]‘receitas de bolo’ 

direcionadas à limpeza, consolidação e apresentação estética das obras” (FRONER, 2010, p. 

48). Diferentes possibilidades de preservação se apresentam para cada contexto; diferentes 

metodologias podem ser válidas e aplicáveis; diferentes tipos de pesquisa e diagnósticos 

podem ser levados em consideração, quando se coloca, na perspectiva de Froner, “[...] saber o 

lugar do qual emerge o campo teórico do conhecimento científico que sustenta as bases da 

ciência da conservação” (Idem, p. 49). 
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Encontramos atualmente uma miríade de modelos de planos diretores, planos de 

salvaguarda, planejamentos de emergência, metodologias disponibilizadas em ambiente 

virtual por instituições de memória e pesquisa como museus, arquivos, bibliotecas e 

universidades, como os já mencionados 10 Agentes de Deterioração, de acordo com a 

proposta do Canadian Conservation Institute, os documentos publicados pelo Projeto CPBA, 

e outros documentos publicados por instituições brasileiras como a Fundação Biblioteca 

Nacional, o Arquivo Nacional e o Instituto Brasileiro de Museus, muitos dos quais presentes 

nas referências deste trabalho. Em comum a todos esses documentos, a ênfase na necessidade 

da existência de um planejamento ou gerenciamento de preservação, ou seja, da inserção da 

preservação em um contexto mais amplo, institucional e técnico, para além dos laboratórios 

de conservação. E em cada planejamento, a necessidade de explicitar as motivações, 

orientações, perspectivas teóricas, decisões e práticas tomadas, para uma análise posterior das 

repercussões destas decisões para os acervos. Mais do que manuais e diagnósticos extensos, 

esses planos diretores, de gerenciamento ou de salvaguarda demandam ser postos em prática 

para que tal consciência de preservação se materialize.  Milagros Vaillant Callol
128

, 

conservadora cubana atuante no Brasil, afirma que o desenvolvimento de um programa 

efetivo de preservação “[...] requer maior atenção preventiva e menos restauração, e também 

necessita de pesquisa, de um elevado nível de formação e conscientização, de uma ampla 

divulgação, assim como de uma adequada coordenação institucional”. (CALLOL, 2010, p. 

77). 

Com a expansão do conceito de conservação preventiva, é cada vez mais evidente que 

esta perspectiva exige mais do que mudanças nas práticas de conservação. Exige uma opção 

consciente por determinados métodos e práticas, de acordo com o que é possível e o que é 

desejável, implementando e documentando estas práticas de maneira a permitir a análise dos 

resultados. Ou, nas palavras de Callol: “[...] independentemente do tipo de metodologia 

escolhida, o importante é determinar quais as principais causas de deterioração das coleções, 

para se propor um plano de atuação objetivo e levar em consideração que a escolha dos meios 

de controle a serem utilizados deve corresponder às necessidades e possibilidades reais de 

cada instituição.” (Idem, 2010, p. 79). 
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 Somam-se a estas mudanças de paradigmas na década de 1990, a questão dos acervos 

digitais. Adriana Cox Hollós, funcionária do Arquivo Nacional, especialista em Memória 

Social e conservadora do Conselho Nacional de Arquivos, problematiza os desafios impostos 

pelo desenvolvimento das tecnologias digitais e o crescente uso da internet para promoção do 

acesso à informação, apontando seus desafios específicos para o campo da preservação: 

 “a forma digital, embora aparentemente  [..] atrativa, logo se torna obsoleta, 

exigindo uma  preservação vigiada e permanente, com garantias de recursos 

materiais para as atualizações necessárias. Tal ambiente tecnológico, onde os 

documentos fazem moradia, é constantemente alterado e substituído por 

força de um mercado que continua lançando novas gerações de 

equipamentos e softwares que, ao final, podem se tornar incompatíveis com 

os que lhe antecederam” (HOLLÓS, 2010, p.28-29) 

 É neste cenário que se situa a abordagem interdisciplinar, traduzida na adaptação de 

metodologias científicas de diagnóstico e monitoramento dos campos da estatística, da 

matemática financeira, da administração e da gestão de empresas para o campo da 

preservação e conservação de acervos culturais. Podemos listar a como possibilidades o 

Método de Análise SWOT (mencionado anteriormente) e o uso de guias de gestão de projetos 

como o PMBOK (Project Management Body of Knowledge), publicado pelo Project 

Management Institute e autorizado pelo American National Standards Institute. Dentre essas 

abordagens interdisciplinares utilizadas pela preservação de acervos, a metodologia que 

merece maior destaque de análise é o gerenciamento de riscos, utilizado nesta dissertação 

como um instrumento de análise do problema abordado, a dissociação documental na série 

Processos de Tombamento do ACI/RJ. Adaptável à preservação do patrimônio cultural, o 

gerenciamento de riscos vem se tornando, desde a década de 1990, cada vez mais popular 

entre instituições de memória.  

Peter Bernstein, economista e historiador das finanças, afirma em sua obra Against the 

Gods - The Remarkable Story of Risk (Contra os deuses - A Fascinante História do Risco)
129

 

que  

“[...] a ideia revolucionária que define a fronteira entre os tempos modernos 

e o passado é o domínio do risco: a noção de que o futuro é mais do que um 

capricho dos deuses e de que homens e mulheres não são passivos diante da 

natureza. Até os seres humanos descobrirem uma maneira de ultrapassar esta 

fronteira, o futuro era um espelho do passado ou o domínio obscuro de 

oráculos e adivinhos que detinham o monopólio sobre o conhecimento dos 

eventos previstos." (BERNSTEIN, 1996, p. 1).  
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Bernstein afirma também que a concepção moderna de risco está enraizada no sistema 

de numeração hindu-arábico que chegou ao ocidente cerca de setecentos a oitocentos anos 

atrás. Mas, segundo Bernstein, foi na Renascença que se originam os primeiros estudos que 

levaram ao descobrimento da teoria da probabilidade, chamado por Bernstein de “[...] o 

coração matemático do conceito de risco”. (Idem, p. 5) 

 Baseada na quantificação matemática e na probabilidade estatística, com o uso dos 

números para o cálculo do risco, foi possível definir vantagens e probabilidades (Bernstein, 

1996). Mas existem divergências sobre o surgimento do chamado gerenciamento de risco. 

Alguns autores
130

 apontam para os Estados Unidos da América pós-Segunda Guerra Mundial; 

outros afirmam que fora durante a ascensão do prevencionismo nas indústrias, em meados do 

século XIX, que este método de análise científico teria sido adaptado de maneira a prever a 

ocorrência de acidentes e sinistros (BARBOZA, 2011, p.23). No Brasil, essa metodologia 

teria chegado entre o final da década de 1980 e o início da década de 1990, implementada por 

multinacionais visando redução de custos trabalhistas (BARBOZA, 2011, p.24).  

Paralelamente a essas correntes, Adriana Cox Hollós e José Luiz Pedersoli Jr. 

(químico, cientista da conservação e especialista na aplicação da metodologia do 

gerenciamento de risco para acervos) afirmam que “[...] A disciplina sobre gerenciamento de 

riscos, na forma abrangente e integrada como se vê atualmente, teve suas origens na década 

de 1970. Inicialmente associado ao mercado de seguros, o gerenciamento de riscos é hoje 

amplamente utilizado por organizações públicas e privadas em vários setores: saúde, meio 

ambiente, negócios, (bios)segurança etc.” (HOLLÓS; PEDERSOLI; 2009, p. 76), sendo 

introduzido, no campo do patrimônio cultural, segundo os autores, há cerca de 15 anos. 

Hollós e Pedersoli também sinalizam a cooperação entre o International Centre for the Study 

of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM) e instituições como 

Canadian Conservation Institute (CCI) e o Netherlands Institute for Cultural Heritage (ICN) 

visando a adaptação, a promoção e a difusão, em nível internacional, da metodologia do 

gerenciamento de riscos para o patrimônio cultural (HOLLÓS; PEDERSOLI; 2009, p. 73). 

 Mas o que seria definido como risco? A “Risk Management Australian/New Zealand 

Standard AS/NZ 4360:2004”, norma-técnica para o gerenciamento de riscos publicada em 
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conjunto pela Austrália e Nova Zelândia e utilizada como referência por Hollos e Pedersoli 

em seu artigo, caracteriza risco como “[...] a chance de algo acontecer causando um impacto 

sobre objetivos”. Tratar-se-ia, portanto, da possibilidade de ocorrência de um evento que 

causasse impactos, danos ou ameaçasse a conservação da integridade física ou informacional 

de um objeto ou bem cultural. Entende-se assim a importância e a necessidade de determinar 

a ocorrência desses eventos, de maneira a evitá-los ou contorná-los com nenhum ou com o 

mínimo de dano possível.  

 Esta norma técnica é utilizada por José Luiz Perdersoli Jr. como base para a definição 

e aplicação da metodologia do gerenciamento de risco, caracterizado pelo autor
131

 como um 

método e ferramenta de gestão eficaz por “[...] fornecer uma visão abrangente e simultânea 

dos diversos tipos de risco para o patrimônio, desde eventos emergenciais e catastróficos 

(grandes incêndios, enchentes etc.) até os diferentes processos de degradação que ocorrem de 

forma mais lenta e contínua.” (ACERVO, 2010, p.7). Identificar estes riscos, de acordo com 

Pedersoli, possibilitaria a definição de prioridades, estratégias sustentáveis e a alocação 

recursos financeiros necessários. 

Trata-se de um processo de gestão contínuo, constituído por cinco etapas sequenciais e 

duas contínuas (HOLLÓS, PEDERSOLI, 2009, p. 76), conforme definido pela norma técnica 

australiana e neozelandesa. Em resumo, a metodologia propõe monitorar, revisar e comunicar, 

contínua e concomitantemente – a todos os agentes envolvidos, os seguintes passos
132

:  

 estabelecer o contexto: etapa voltada para explicitar onde se dará o processo de gestão; 

característica da instituição, setores, departamentos, agentes envolvidos, e o entorno; 

definir critérios adotados, parcerias estabelecidas.  

 identificar riscos: apresentar todos os riscos, “de forma sistemática e abrangente”; 

 analisar riscos: etapa voltada para o estabelecimento da probabilidade de ocorrência 

dos riscos, do mais provável para o menos provável, ou “quantificar sua magnitude”; 
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 ACERVO. Entrevista com José Luiz Pedersoli. Rio de Janeiro, v. 23, no 2, p. 7-12, jul/dez 2010 - 
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 avaliar riscos: etapa onde os riscos serão comparados e listados, em matéria de 

probabilidade, e onde serão definidas as prioridades com base nos critérios 

explicitados na primeira etapa; 

 tratar riscos: onde serão selecionadas opções de tratamento ou ações, práticas ou 

metodologias para reduzir ou anular  os riscos identificados, com base nos critérios 

definidos e possibilidades da instituição. (HOLLÓS, PEDERSOLI, 2009, p.77) 

 

Uma vez estabelecidos os riscos, Hollós e Pedersoli propõe a sistematização e 

estruturação do tratamento dos riscos: evitar, bloquear, responder (ao agente) e recuperar (o 

dano causado pelo agente) (Idem, p. 79), que seriam aplicados a cada nível de proximidade do 

acervo como, por exemplo, suas embalagens de acondicionamento, seu local de guarda, o 

edifício e a região circundante.   

A disseminação da metodologia do gerenciamento de riscos no campo do patrimônio 

cultural tem sido atribuída, em grande parte, à possibilidade de aplicação a qualquer contexto 

e instituição, necessitando apenas do comprometimento de todos os agentes envolvidos em 

sua elaboração e implementação. Além disso, é uma metodologia adaptável às realidades 

(financeiras, recursos pessoais) de cada instituição; permite abertura para o uso de 

perspectivas teóricas diversas e “[...] representa um avanço em relação à abordagem atual da 

conservação preventiva do patrimônio, permitindo e estimulando o estabelecimento eficaz de 

prioridades para alocação de recursos a partir de uma visão integrada de todos os possíveis 

danos e perdas de valor para o patrimônio.“ (Idem, p. 78).  

Podemos relacionar a crescente utilização do gerenciamento de riscos para o 

patrimônio cultural com a já mencionada mudança de paradigma no campo da preservação de 

acervos que a coloca cada vez mais como campo científico interdisciplinar, lembrando que, 

nesta visão contemporânea, “[...] nenhuma decisão em preservação pode ou deve ser tomada 

baseada em um levantamento que não seja interdisciplinar“ (Idem, p. 74).  

Um exemplo da aplicação do gerenciamento de riscos para a preservação do 

patrimônio cultural é o Plano de gerenciamento de riscos, salvaguarda e emergência da 

Fundação Biblioteca Nacional (FBN), publicado em 2010 e elaborado por José Luiz Pedersoli 

Jr. em parceria com o conservador-restaurador Jayme Spinelli (coordenador de preservação da 

FBN). Como critérios e ferramenta conceitual para a definição dos riscos apresentados a seu 

acervo, o Plano da Biblioteca Nacional utilizou os 10 agentes de deterioração propostos pelo 
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Canadian Conservation Institute. A partir destes critérios, foram definidos os riscos em grau 

de magnitude ou probabiblidade de ocorrência, e foram propostos tratamentos com base nos 

cinco estágios de controle de riscos “evitar, bloquear, detectar, responder, recuperar”. 

 O Plano de gerenciamento de riscos da Biblioteca Nacional também se destaca por 

explicitar, na primeira etapa (o contexto) a missão institucional e a preocupação com a 

identificação dos atores ou partes interessadas. Uma contribuição importante é a utilização da 

metodologia do gerenciamento de riscos para a definição de planejamentos de respostas a 

emergências, demonstrando uma proposta ampla de política de preservação para a instituição.  

 A maneira de aplicação da metodologia do gerenciamento de riscos no Plano da 

Biblioteca Nacional constituiu uma fonte de inspiração para esta pesquisa. Entre outros 

motivos, sua ferramenta conceitual utilizada – os 10 agentes de deterioração do Canadian 

Conservation Institute – possui a dissociação como o décimo agente. 

Assim, poderíamos avaliar a dissociação à luz do gerenciamento de riscos – para a 

dissociação documental seria caracterizada como um risco já instalado e de grande impacto ao 

acervo documental do Arquivo Central/ RJ - e a refletir sobre as possibilidades de seu 

tratamento, considerando pressupostos do campo da preservação e da conservação preventiva. 

O primeiro dado é que se trata, nesse caso específico, de um processo de dissociação 

sistemática e planejada, cuja principal hipótese aponta para uma tomada de decisão 

priorizando a demanda por acesso, que terminou por suplantar a preocupação com a 

preservação dos suportes e do princípio da proveniência. Outro dado é que esta dissociação 

documental tornou-se um risco não pela tomada de decisão em si, mas pela condução desta 

decisão, ou seja: o problema foi gerado não pela separação física dos documentos pura e 

simples, mas pela opção por esta separação sem as devidas “notas” ou remissivas registrando 

a posição e o local original dos documentos retirados. A separação física de documentos de 

seus locais originais não é necessariamente um risco em si. Pode até ser necessária em alguns 

casos, como em documentos de grandes dimensões, ou com necessidades de 

acondicionamento específicas, dada a fragilidade de seu suporte, como é o caso das próprias 

fotografias. É preciso ter, no entanto, um registro apropriado e claro dos critérios que 

pautaram a tomada de decisão em determinado momento, fato que não ocorreu no caso do 

ACI/RJ. 

 Considerando a dissociação documental, principalmente das fotografias da série 

Processos de Tombamento como um processo já instalado, o que isto implica? A 
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reversibilidade desta dissociação é possível? É desejável? É indicada? Quais seriam as 

possibilidades de recuperação das informações no Arquivo Central/RJ? Quais seriam os 

pontos fortes e pontos fracos, negativos e positivos, com grandes interferências ou com 

interferências mínimas na organização atual do arquivo? 

Em primeiro lugar, é preciso ressaltar que, no que tange aos processos de tombamento, 

a instauração da Portaria n°11/1986, com normas e procedimentos para abertura destes 

processos contribuiu significativamente para influenciar a constituição dos dossiês desta série 

e também uma organização que passou a priorizar a integridade dos dossiês, valorizando a 

organização dos documentos com base na sua produção e origem. Durante a análise dos 

processos do recorte proposto pela pesquisa, percebemos que o número de fotografias 

presentes nos dossiês aumenta até 1986. Embora seja mantida a tendência de dispersão de 

fotografias dos bens na série Inventário até 1986, o número de fotos encontradas nesta série 

apresenta uma ligeira queda. Um ponto a se considerar nesta análise é a queda da produção 

fotográfica mediante contratação neste período, não sendo possível determinar se a 

diminuição da quantidade de fotografias em ambas as séries é resultado do um processo de 

dissociação, ou de novas dinâmicas de produção documental, ou ainda de outros critérios de 

valorização. Outro dado a se considerar é que, desde o final da década de 1980, mesmo 

período da instauração da Portaria nº 11/1986, percebe-se a entrada de um pensamento de 

gestão e preservação documental, manifesto nos diversos projetos de reorganização e 

conservação do acervo do Arquivo Central/ RJ. Com o andamento destas mudanças de 

posturas administrativas, é possível hoje considerar o risco de dissociação em documentos 

mais contemporâneos como um risco de grau reduzido a baixo, passível de ser evitado.  

Trata-se, assim, de pensar sobre as possibilidades de tratamento de uma parcela do 

acervo do Arquivo – o acervo produzido desde sua criação, em 1936, até o final da década de 

1980. Desta maneira, poderíamos dizer que existe a possibilidade de combate ao risco 

identificado, ou de reversão deste risco. Isso se dá porque é possível reintegrar parte das 

fotografias aos seus locais de origem – uma atividade que, segundo os técnicos do ACI/RJ, foi 

feita em alguns projetos de conservação documental na primeira década dos anos 2000, dentre 

os quais destacamos, pela duração e escopo, o Projeto Higienização e Acondicionamento de 

Originais Fotográficos do Arquivo Central do IPHAN (ocorrido entre os anos de 2007-2008), 

realizado por intermédio de edital do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES). 

A reintegração das fotos aos seus locais originais está sendo feita atualmente em alguma 
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medida, caso a caso, após ponderação das possibilidades de recuperação das fotografias e 

outros documentos dissociados.  

O retorno da totalidade das fotografias aos seus dossiês originais na série Processos de 

Tombamento é possível? Dadas as dimensões de seu acervo, não poderíamos afirmar com 

certeza que todos os dossiês poderiam ser recompostos às suas feições originais. Mas mesmo 

que este retorno fosse possível, seria desejável? Apesar de oferecer riscos à preservação e à 

compreensão desses dossiês, tal alteração no arranjo tornou-se uma característica do Arquivo. 

Além disso, serviu para alimentar a série Inventário que, se não constituía uma série no 

sentido estrito do termo no momento de sua criação, tornou-se uma série por sua antiguidade. 

Seria executável? Quais tratamentos seriam necessários para reverter a dissociação na 

série Processos de Tombamento? Quantos e quais os investimentos técnicos e em pessoal 

seriam necessários, além de pesquisa histórica nas séries do ACI/RJ para determinar a 

procedência dos documentos e a contratação de conservadores? Por quanto tempo? Os dossiês 

teriam condições (espaço físico, estado de conservação satisfatório) para receber 

documentação além de suas capacidades? Aqui é preciso lembrar que a dimensão das capas 

originais dos processos de tombamento é inferior ao tamanho de grande parte dos documentos 

que abrigam e que as fotografias possuem dimensões irregulares
133

. 

Refletindo sobre as possibilidades de recuperação, sugerimos o que chamaríamos de 

“ações ideais”, ou seja, o que poderia ser realizado em situações ideais, com todo o tempo, os 

profissionais e os recursos necessários. Nessas ações ideais, poderíamos incluir a reintegração 

de documentos fotográficos à série Processos de Tombamento mediante pesquisa histórica 

para determinar sua proveniência, análise do estado de conservação dos suportes, localização 

das caixas e dimensões dos dossiês, caso a caso. Na impossibilidade de retorno do documento 

(por questões de conservação, como em documentos de dimensões muito maiores que os 

dossiês de origem), o mesmo seria mantido em seu local atual, mas o processo de 

tombamento receberia uma remissiva acompanhada de cópias fac-símile do documento 

fotográfico original.  

Chamamos uma segunda sugestão de “ações intermediárias”, ou seja, que práticas 

poderiam ser implementadas em um cenário possível dada a disponibilidade de recursos na 
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procedimentos de conservação na DIVCON foi produto de pastas de dimensões inferiores aos documentos que 

contém, combinadas a décadas de manuseio e agravados pela fragilidade característica dos suportes em papel.  
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instituição. Em ações intermediárias, poderíamos incluir a solicitação de um projeto 

especialmente destinado para este fim, contemplando as etapas de pesquisa, conservação, 

digitalização de fac-símiles ou cópias impressas e sinalizadas, com a inclusão de remissivas 

nos processos de tombamento: os documentos seriam tratados, acondicionados, mas não 

retornariam aos processos de tombamento sem estudos prévios sobre seu impacto para a 

preservação dos suportes.  

 Finalmente, seriam sugeridas “ações aplicáveis”, ou seja, passíveis de implementação 

levando em consideração os recursos financeiros e o quadro de profissionais do Arquivo. Em 

ações aplicáveis, poderíamos incluir realização de pesquisas pelos próprios técnicos (como 

um dossiê por semana, por técnico, respeitando a disponibilidade do quadro de funcionários), 

para a determinação da procedência das fotografias e a inclusão de remissivas nos processos 

indicando sua existência e localização.  

São muitas as questões que se colocam para a reintegração física dos documentos, 

sendo que algumas objeções devem ser feitas a esta prática como uma proposta em larga 

escala – a maioria delas motivadas pela necessidade de assegurar a conservação dos 

documentos. É preciso lembrar que a mudança de local e/ou forma de acondicionamento deve 

ser realizada após estudos e simulações, considerando o impacto da mudança na estrutura 

física dos suportes. Parte da série Inventário também já recebeu, segundo os técnicos do 

ACI/RJ, um projeto específico de conservação e acondicionamento realizado em meados dos 

anos 2000, o que implicaria a retirada das fotografias de seus invólucros para retornar a 

dossiês que ainda não receberam tratamento. 

 

 

3.3. Acesso: Possibilidades de leitura e novos sentidos atribuídos 

  

Partindo da já mencionada perspectiva de preservação como um conceito amplo, 

comportando não somente a conservação física dos suportes pelo maior período de tempo 

possível mas também a promoção dos acessos a seus conteúdos informacionais, analisaremos 

as implicações da dissociação documental das fotografias na série Processos de Tombamento 

no que tange à questão do acesso. 

 Estabelecemos a existência de um cenário de dissociação documental voluntária e 

sistemática, ou ainda, uma tomada de decisão que privilegiou a promoção do acesso às 
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fotografias e a manutenção do sigilo documental dos processos de tombamento em detrimento 

da manutenção do arranjo. Não podemos determinar se se tratou de uma relativização do 

respeito aos fundos (ou o princípio de proveniência) ou se o princípio da proveniência não 

constava como referência para o trabalho diário dos agentes responsáveis pelo acervo do 

ACI/RJ. O que podemos afirmar é que a execução dessa dissociação, sem a aplicação da 

ferramenta da remissiva ou “nota” explicativa, terminou por contribuir para a categorização 

desta prática como um risco para o patrimônio cultural.  

 Uma análise atenta do arranjo atual do Arquivo Central/RJ revela que a extensão da 

prática da dissociação é muito maior do que o revelado na entrevista de Edson de Britto Maia, 

afetando inclusive outras séries documentais. A prática de relativização do arranjo parece ter 

se estendido para as séries Processos de Tombamento, Inventário, Personalidades, Obras e 

outras, de acordo com os técnicos do ACI/RJ. Torna-se impossível determinar sua extensão, 

mas é possível reconhecê-la nas lacunas que muitas pastas e dossiês possuem; ou em arranjos 

da documentação técnica em pastas por funcionário responsável, em detrimento da opção pela 

entrada por bem cultural/monumento. Mais uma vez, o caso do processo de tombamento 

número 0345-T-42, do Conjunto Urbanístico e Arquitetônico da cidade de Goiás (GO), e da 

dissociação de suas 140 fotografias (ver FIGURA 22), dentre outros documentos, 

mencionada anteriormente na introdução, é apenas um dos muitos exemplos dignos de nota. 

 

 

Figura 22 – Uma das 140 fotografias dissociadas do processo de tombamento nº 0345-T -42, do Conjunto 

Urbanístico e Arquitetônico da Cidade de Goiás (GO), encontradas na série Obras após pesquisa realizada no 

acervo do Arquivo Central/ RJ por historiadores e arquivistas (dentre outros profissionais) que integram a equipe 

do Projeto Rede de Arquivos do IPHAN (IPHAN/ BNDES/ FUNDAR), em dezembro de 2013. A pesquisa para 

localizar os itens dissociados do dossiê 343-T-42 ainda se encontra em andamento. 
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Poucos processos possuem notas ou remissivas sinalizando quais itens foram retirados 

e qual sua localização atual, o que gera tanto uma confusão cronológica na numeração dos 

processos, quanto leituras parciais, que não contemplam os critérios estéticos e históricos 

valorizados nas fotografias solicitadas pelos técnicos para a realização do tombamento.  

Desta maneira, como preservar a documentação produzida por instituições de 

memória, como o IPHAN, essencial para a preservação do patrimônio cultural nacional? 

Como contornar implicações da dissociação dos documentos fotográficos nos processos de 

tombamento, se pensarmos no recorte selecionado por esta pesquisa (edificações, a tipologia 

de maior número e constância dentre os bens tombados)? Lacunas informacionais deixadas 

pela ausência das fotografias na documentação dos processos de tombamento podem agravar 

problemas como a identificação de alterações realizadas pelos proprietários de bens tombados 

sem autorização prévia, sempre agravadas pelas dificuldades de fiscalização de residências/ 

bens privados. Lacunas informacionais, principalmente lacunas fotográficas podem levar à 

impossibilidade de restauração de bens culturais em caso de sinistros como enchentes e 

incêndios; ou da recuperação de itens em caso de roubos e furtos.  

Além disso, a ausência das fotografias nos processos de tombamento gera leituras 

parciais dos critérios que levaram à seleção do bem em questão como patrimônio nacional, 

lembrando que a visão da época propunha que os critérios e valores estéticos seriam passíveis 

de identificação e registro fotográfico. Essas são hipóteses verificadas pela pesquisa realizada 

por esta dissertação; a tentativa de reversão da dissociação documental implica um trabalho 

conjunto de pesquisa, realizado em parceria com os técnicos da instituição, para mapear, 

dentre as séries do Arquivo Central, locais prováveis onde poderiam ser encontrados 

documentos e informações que não se encontram atualmente presentes em seus dossiês 

originais. Finalmente, a ausência do grande volume de documentação fotográfica, produto de 

contratação sistemática de fotógrafos profissionais pelo SPHAN em sua fase inicial visando 

documentar o patrimônio nacional brasileiro, leva também a uma compreensão parcial dos 

procedimentos administrativos que culminavam com a abertura do processo e a inscrição do 

bem.  

Em resumo: o desafio que se apresenta atualmente ao Arquivo Central/RJ e ao IPHAN 

como órgão de preservação do patrimônio cultural é: como contornar estas dificuldades que se 

verificaram para a leitura de seu acervo e recuperar todas as informações disponíveis sobre 

cada bem, em todos seus formatos, suportes e arranjos? 
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Os entraves que se colocam à pesquisa ao acervo do Arquivo Central/RJ são muitos, e 

se agravam pelo aumento da quantidade de acessos e pela crescente demanda por 

digitalização de seu acervo. A partir do final da década de 1970 e início da década de 1980, a 

demanda de pesquisadores externos passou a aumentar significativamente. Em sua entrevista, 

Edson de Britto Maia, chefe do ACI/RJ reportava, sobre a demanda por acesso que “[...]Aqui 

vivia cheio... às vezes, nós funcionários, tínhamos que ficar em pé, para dar (__) pra 

pesquisador ter lugar pra sentar [...]”
134

. Nessa mesma entrevista, Britto Maia afirma que 

esse atendimento era feito respeitando o sigilo dos processos de tombamento. Abaixo, 

organizamos os dados disponíveis sobre o atendimento feito aos usuários neste período, 

encontrados na pesquisa realizada na Série Técnico-Administrativa, e outros dados mais 

recentes. 

 

QUADRO 5 – Atendimento aos usuários do ACI/RJ  

Período Fonte Consultas 

internas 

Consultas 

externas. 

1987 Arquivo, de 26 de maio de 1987, assinado por 

Edson de Britto Maia
135

. 

Média diária de 11 a 12 

pessoas. 

1989 Relatório anual da CGD/ CRD – 1989.
 136

. 300 228 

1990 Atividades do Arquivo (31/05 a 14/09/1990), 

assinado por Edson de Britto Maia.
 137

. 
184 168 

1990 Relatório de Atividades, de maio a novembro de 

1990.
 138

. 
211 252 

2009 Pesquisa Pesquisadores Presenciais no Arquivo 

Central/ RJ, ano de 2009.
 139

 

314 539 

2010 Pesquisa Pesquisadores Presenciais no Arquivo 

Central/ RJ, ano de 2010.
 140

 

332 508 

2011 Pesquisa Pesquisadores Presenciais no Arquivo 

Central/ RJ, ano de 2011.
 141

 

257 544 

2012 Pesquisa Pesquisadores Presenciais no Arquivo 

Central/ RJ, ano de 2012.
 142

 

270 509 

2013 Estatísticas 2013 de Atendimentos presenciais no 

ACI/ RJ
143

 

200 572 
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Se no passado o controle de acessos era feito através de um Livro de Registro, 

atualmente o controle é feito por uma Ficha de Atendimento ao Usuário, desenvolvida para 

simultaneamente facilitar a pesquisa do usuário e promover a quantificação e perfil do acesso 

(interno, externo; nível superior ou não etc.). E se no passado a demanda era promover o 

acesso assegurando o sigilo documental, a perspectiva atual de acesso apresenta desafios 

bastante específicos, com a promulgação da Lei Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, ou 

Lei de Acesso à Informação, bem como a questão dos direitos autorais sobre acervos 

fotográficos de arquivos institucionais e seu impacto na produção de conhecimento, que 

interessam especialmente este trabalho. A pesquisa realizada pela historiadora e bolsista de 

Pesquisa e Consultoria UNESCO Ana Maria Araújo de Almeida, “Acesso e Reprodução nos 

Arquivos do IPHAN”
144

, produziu documentos técnicos sobre as práticas adotadas nos 

arquivos do IPHAN e os diferentes tipos de buscas nos acervos da Instituição sobre 

patrimônio imaterial e material, o que revela uma preocupação do Instituto com a questão do 

acesso à informação, embora a pesquisa tenha identificado inúmeros entraves à promoção do 

acesso, relacionados à inúmeros fatores como práticas de arquivamento não unificadas, 

escassez de técnicos especializados, entre outras particularidades dos arquivos e acervos 

espalhados pelas superintendências e escritórios técnicos do Instituto. 

 Paralelo à questão da promoção do acesso aos conteúdos informacionais dos 

documentos se colocam os direitos autorais de seus produtores, ponto que se apresenta 

relevante para discussão das fotografias presentes no acervo do Arquivo Central/RJ, produto 

da contratação sistemática de fotógrafos profissionais cujas obras são objeto de pesquisa e 

também de reprodução. Os direitos autorais são normativas que regulam qualquer criação 

intelectual e sua utilização econômica e os aspectos morais a eles associados, desde o 

momento de sua criação. Englobam os chamados direitos de autor (de criação) e também os 

direitos conexos (de utilização e manipulação destas criações)
145

. Assim, as chamadas 

“criações do espírito, expressas por quais meios ou fixadas em quaisquer suportes, tangíveis 

ou intangíveis”, de acordo com a Lei 9.610/ 1998 (que regula a legislação sobre direitos 

autorais), são consideradas propriedade intelectual de seus autores e, portanto, sujeitas a uso e 

exploração. A propriedade intelectual reúne os direitos autorais, os direitos patrimoniais de 

produções intelectuais, dos conhecimentos de populações tradicionais, de práticas e 
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 Ver ALMEIDA, Ana Maria Araújo de. Pesquisa de Consultoria UNESCO: Acesso e Reprodução nos 

Arquivos do IPHAN. DAF/COPEDOC/ IPHAN/ MINC/ UNESCO. Jan/2011. 
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 PARANAGUÁ, Pedro. Direitos autorais. Série FGV Jurídica. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009. 144p. 
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expressões culturais que compõe o que conhecemos como patrimônio cultural, e também o 

conceito de propriedade industrial (relacionados a patentes industriais, tecnologia, desenho 

industrial etc). Assim, os conceitos de propriedade intelectual e patrimônio cultural 

desenvolvem, na sociedade contemporânea, relações em um campo de disputas, pautadas 

principalmente por interesses econômicos e ideológicos de exploração dos direitos de 

propriedade. São questões especialmente delicadas, principalmente se considerarmos os 

processos de cooptação de conhecimentos tradicionais, de práticas e expressões culturais 

como mercadorias, e as questões legais associadas a estes movimentos. 

 As fotografias são consideradas obras intelectuais, de acordo com a Lei 9610/ 1998, 

no Artigo 7, Inciso VII: “as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo 

análogo ao da fotografia”. São, portanto, objeto de proteção da lei e sujeitas aos chamados 

Direitos Morais do Autor, listados no Capítulo II, Artigo 24 da mesma lei. São eles:  

“I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; II - o de ter seu 

nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como 

sendo o do autor, na utilização de sua obra; III - o de conservar a obra 

inédita; IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer 

modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-

la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra; V - o de modificar a 

obra, antes ou depois de utilizada; VI - o de retirar de circulação a obra ou de 

suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou 

utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem; VII - o de ter 

acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente 

em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico ou 

assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de forma que cause o 

menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será 

indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado” (Lei nº 

9.610/ 1998). 

Essencialmente, os diretos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis, ou seja, o 

autor de uma fotografia pode renunciar ao direito de uso, também chamado de Direito 

Patrimonial sobre uma imagem, mas não pode transferir a sua autoria. Os direitos de uso de 

imagem e as licenças de uso de imagem podem, no entanto, ser cedidos para terceiros, 

mediante autorização do autor, indicando o período e o meio de distribuição/ utilização - 

pontos regulados pelo Artigo 29 da Lei nº 9.610/ 1998, que podem ser resumidos nos 

seguintes pontos: direitos de (1) de reprodução; (2) de tradução/adaptação; (3) de 

comunicação ao público; (4) de sequência ou sequela; (5) opor-se à deformação ou mutilação. 

Outro ponto importante regulado pela lei é este: enquanto os direitos morais do autor são 

inalienáveis e irrenunciáveis, a utilização dos direitos patrimoniais pelo autor não o é. Os 

direitos patrimoniais possuem um prazo de validade: de acordo com o Art. 41. “Os direitos 
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patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados de 1° de janeiro do ano subsequente 

ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil.” 

 Considerando a fotografia como propriedade intelectual de seu autor, observamos que 

esse tipo de criação também estabelece intrincadas relações com o patrimônio cultural. As 

fotografias presentes no ACI/RJ são, ao mesmo tempo, a produção artística de um autor (o 

fotógrafo), possuindo um valor artístico, estilístico, técnico; sendo também um documento 

que apresenta um relato, o um testemunho histórico e visual de um bem cultural, além de, 

muitas das vezes, serviço contratado pelo órgão de preservação. 

 No caso específico do Arquivo Central/RJ, criado em 1936, seu acervo fotográfico foi 

se constituindo sem a necessidade de termos de doação. As fotografias presentes no Arquivo 

são, em sua grande maioria, produto de trabalho remunerado de fotógrafos contratados ou 

técnicos da instituição em atividade. A contratação sistemática de fotógrafos pelo SPHAN foi 

determinante para a realização das atividades de preservação e salvaguarda realizada pelo 

órgão em sua fase inicial (CERQUEIRA; FONSECA, 2013). 

Ocorria também certa valorização do critério de valor artístico em detrimento de 

outros valores, como o histórico – nesse ponto, a imagem era fundamental para a 

documentação dos aspectos estéticos. São fontes importantes de informação não só sobre o 

bem cultural retratado, mas também sobre o contexto histórico; sobre práticas sociais; e sobre 

modificações no ambiente em que se inserem (mudanças no contexto urbano, restaurações e 

intervenções conservativas; usos diversos, etc). 

Atualmente, toda e qualquer consulta no Arquivo Central/ Seção RJ é tabelada e 

classificada por tipo de atendimento. Aberto para consulta diariamente, são contabilizados os 

números e os tipos de acessos em cada visita por finalidade: (27%) pesquisa acadêmica; 

(11%) pesquisa técnica; (10%) dissertação de mestrado; (10%) outros assuntos; (9%) 

restauração/obras; (8%) levantamento documental ou de dados; (6%) monografia; (5%) tese 

de doutorado; (5%) projeto arquitetura; (4%) iniciação científica; (4%) publicação de livro; 

(1%) elaboração de artigos ou textos
146

.  

A partir destas classificações por finalidades da pesquisa, já apresentadas acima, os 

pedidos de uso de imagem são classificados em: (1) reprodução integral (de dossiês); (2) 

reprodução seletiva (onde se enquadram os pedidos de reprodução seletiva para publicação) 
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 Fonte: IPHAN. Arquivo Central/Seção RJ. Pesquisa Séries e Finalidades, reunindo dados correspondentes ao 

período de julho/2011 a fevereiro/2012. Rio de Janeiro: 2012. 
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e (3) pesquisa de informação (de tipos variados). Os pedidos de uso de imagens 

exclusivamente para publicações representam, conforme indicado acima, aproximadamente 

4% das consultas realizadas entre julho de 2011 e fevereiro de 2012, número relativamente 

reduzido em comparação à demanda de pesquisas acadêmicas. São aproximadamente 53% de 

pedidos com esta finalidade, dentre pesquisa acadêmica não identificada, iniciação científica, 

monografias, dissertações de mestrado e tese de doutorado e elaboração de artigos ou textos. 

Os direitos morais dos autores são respeitados pelo ACI/RJ, que detém os direitos de 

uso/ patrimoniais, podendo dispor destes mediante a observação e o respeito aos direitos 

morais do autor. A utilização das imagens para fins acadêmicos é permitida sem maiores 

restrições, sujeitas a um Termo de Responsabilidade. O pesquisador é cadastrado e, ao 

preencher o Termo de Responsabilidade, deve indicar, no “Anexo do Termo de 

Responsabilidade” a natureza dos documentos que serão reproduzidos. No caso da utilização 

de fotografias, as mesmas devem ser detalhadas - indicando linha a linha, cada imagem e sua 

localização (Série, Caixa, Pasta e Envelope). Atualmente o Arquivo Central/RJ vem 

permitindo que os usuários fotografem os documentos de seu interesse durante a visita, 

atividade que facilita a pesquisa, reduz a demanda dos técnicos encarregados da reprodução 

digital de documentos e vem reduzindo o numero de visitas por pesquisador. O usuário pode 

então coletar um número maior de informações por visita, sem problemas legais para o 

Arquivo Central/RJ, visto que as normas de reprodução de documentos encontram-se 

devidamente listadas nos termos de responsabilidade assinados posteriormente pelos 

pesquisadores
147

. 

O Termo de Responsabilidade do ACI/RJ foi atualizado após a Lei Nº 12.527, de 18 

de novembro de 2011, uma vez que o termo anterior, datado de 2008, era bastante restritivo, 

não considerando as diferentes situações que se apresentavam ao Arquivo Central/RJ e que 

serão discutidas mais à frente. Observando este Termo verificamos cinco itens-chave que 

resguardam o Arquivo de quaisquer medidas legais provenientes de possíveis infrações aos 

direitos morais do autor por terceiros: no item (a), o respeito à autoria e o titular; no item (b) 

responsabilizando o requerente pelos usos, danos materiais e morais causados.; item (c), 

vedando à utilização de documentos com finalidade comercial; (d) que a obtenção de direitos 
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 Vale lembrar ainda que as reproduções de documentos do Arquivo Central/RJ são sempre digitais; que não 

são realizadas reproduções integrais de dossiês (para resguardar a privacidade de proprietários e particulares, por 

exemplo), resguardados apenas casos específicos de demandas internas; os documentos digitalizados são 

enviados por CD, e-mail ou depósito virtual (também chamado de nuvem virtual). 
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autorais e de uso de imagem é responsabilidade do requerente; (e) zelar pelos documentos de 

valor permanente dos quais tiver acesso. 

Quanto à utilização das imagens em publicações, as contrapartidas são decididas caso 

a caso, e orientadas por três perguntas básicas, realizadas pelo Arquivo Central/RJ ao 

autor/editora responsável na ocasião do primeiro contato comunicando a intenção de 

utilização do acervo em publicação. São elas: (1) a publicação em questão tem fins 

lucrativos? (2) qual é a tiragem da publicação? (3) qual é o teor/assunto da publicação?  

Basicamente, são quatro os documentos que regem a cessão do uso de imagens, que 

costumam compor os processos administrativos abertos para este fim:  

(1) O já mencionado Termo de Responsabilidade, voltado para o pesquisador, cuja visita 

normalmente antecede o pedido de uso de imagem. Quando o pesquisador decide 

publicar, deve oficializar sua intenção via Ofício Administrativo, onde detalhará as 

fotografias utilizadas;  

(2) Um Ofício Administrativo, enviado pelo requerente para o Arquivo Central/RJ ou 

DAF/Copedoc, onde é solicitado o uso das imagens (aqui já discriminadas, uma a 

uma), bem como o teor, o título, a autoria e a tiragem da publicação;  

(3) O Termo de Compromisso, voltado para Instituição/Empresa, em que são 

discriminados as condições de reprodução, a contrapartida para o uso (combinada 

entre o usuário e o Arquivo, podendo oscilar entre a doação de exemplares 

publicados para bibliotecas do IPHAN, a compra de material permanente para o 

ACI/RJ etc.) e a menção de crédito ao Arquivo Central do IPHAN – Seção Rio de 

Janeiro e à autoria da fotografia, se reconhecida. A Procuradoria Jurídica do IPHAN é 

envolvida no processo, e o Diretor do Arquivo é o responsável pela assinatura do 

acordo, que é elaborado em parceria com a COPEDOC; e finalmente,  

(4) O Termo de Doação, onde é formalizada jurídica e administrativamente a 

contrapartida determinada anteriormente.  

 

Partindo dos Princípios de acesso aos arquivos - Adotados pela Assembleia Geral do 

Conselho Internacional de Arquivos, em Brisbane, Austrália, 24 de agosto de 2012, um 

documento disponibilizado pelo Arquivo Nacional e publicado pelo Conselho Internacional 

de Arquivos, que conceitua acesso como sendo “[...] a disponibilidade de documentos para 

consulta como resultado tanto de autorização legal quanto da existência de instrumentos de 
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pesquisa” (p.5), é possível identificar os Princípios de Acesso aos Arquivos, dos quais 

destacamos:  

(1) O público tem o direito de acesso aos arquivos de órgãos públicos. 

Entidades públicas e privadas devem abrir seus arquivos o mais 

amplamente possível.  

(2) Instituições custodiadoras de arquivos tornam pública a existência dos 

arquivos, inclusive a de documentos fechados ao acesso, e divulgam as 

restrições que afetam os arquivos.  

(3) Instituições custodiadoras de arquivos adotam uma abordagem proativa 

para acesso;  

(4) Instituições custodiadoras asseguram que restrições de acesso sejam 

claras e de duração determinada, baseadas em legislação pertinente, 

reconhecem o direito de privacidade de acordo com as normas culturais 

e respeitam os direitos dos proprietários de documentos privados.  

(5) Arquivos são disponibilizados em condições de acesso igualitárias e 

justas.  

[...] 

(7) Usuários têm o direito de apelar de uma negação de acesso.  

(8) Instituições custodiadoras de arquivos garantem que as restrições 

operacionais não impeçam o acesso aos arquivos.  

(10) Arquivistas participam do processo de tomada de decisão sobre 

acesso
148

. 

 

Dentre os aspectos analisados neste tópico, e com base nos Princípios listados acima, 

percebemos que o IPHAN ainda precisa desenvolver formas de fiscalização de possíveis usos 

indevidos das imagens. Os três termos mencionados, o Termo de responsabilidade (do 

pesquisador acadêmico), o Termo de Compromisso e o Termo de contrapartida de cessão de 

imagens – possuem textos de teor semelhante, adequado ao público e às finalidades da 

pesquisa (prioritariamente, a pesquisa acadêmica). O Arquivo Central/RJ não possui um 

termo único [Princípios de Acesso 2 e 4], embora o Termo de Responsabilidade padrão dê 

conta dos principais pontos observados na cessão de imagens, podendo infligir as sanções 

necessárias no caso de infrações aos direitos morais do autor. O Termo de Compromisso atua 

de maneira complementar, oficializando a aplicação da contrapartida determinada pelo 

Arquivo para a reprodução do acervo. Contudo, em 2013, o Termo de Compromisso para a 
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 CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS. Princípios de acesso aos arquivos: Comitê de boas 

práticas e normas; Grupo de trabalho sobre acesso. Adotados pela Assembleia Geral do Conselho 

Internacional de Arquivos. Brisbane, Austrália, 24 de agosto de 2012. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 

2012. 
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utilização de imagens fotográficas foi atualizado, com base em um parecer (Parecer nº 25/ 

2013 – PF/IPHAN/SEDE) elaborado pela Procuradoria Federal para o IPHAN que integra a 

recém-criada Portaria nº 494/2013, que propõe orientações para o uso de imagens pela 

Instituição com segurança jurídica. Como proposta, a Portaria nº 494/2013 prevê uma linha 

cronológica de 1937 aos dias atuais com a interpretação da questão dos direitos autorais dada 

pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para três períodos, de acordo com a 

Legislação de regência: de 30/11/1937 a 31/12/1973 (regido pelo Código Civil de 1916); de 

01/01/1974 a 19/06/1998 (pela Lei nº. 5.988/1973); e de 20/06/1998 até os dias de hoje (pela 

Lei n.º 9.610/1998). O texto do Termo de Responsabilidade proposto em 2013 para os 

usuários do ACI/RJ passou a incorporar esses pressupostos em seu Item 03: “Em relação ao 

uso de imagens – fotográficas ou pictóricas – [...], será garantido o acesso na forma da Lei 

12.527, e de acordo com o disposto na Portaria nº 494/2013”. 

  Os principais problemas destes modelos atuais de uso de imagens são as questões 

legais [Princípios de Acesso 4]. Não existe um modelo unificado, um formulário padrão ou 

um quadro de valores, o que ao mesmo tempo, um ponto positivo e negativo. É negativo, pois 

deve ser revisto cuidadosamente, caso a caso, o que reduz a velocidade do andamento das 

solicitações [Princípios de Acesso 8]; falta também unidade na fiscalização da utilização das 

imagens e da cobrança das contrapartidas. Em alguns casos, os livros solicitados como 

contrapartida não foram entregues: enquanto o Arquivo Central/RJ e a DAF/Copedoc 

(departamentos de uma instituição federal) precisam cumprir sua parte do acordo [Princípios 

de Acesso 1, 3 e 7], com o advento da Lei nº 12.527, estando sujeitas a possíveis denúncias e 

sanções por “recusar-se a fornecer informação“
149

, as editoras podem simplesmente não 

cooperar, apoiando-se na morosidade da fiscalização. Por outro lado, é um ponto positivo, 

pois flexibiliza a atuação do Arquivo e permite a elaboração de contrapartidas adequadas a 

cada situação, respeitando as possibilidades dos envolvidos [Princípios de Acesso 5], sem 

engessar a produção de conhecimento e a divulgação do acervo.  
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 Na Lei nº 12.527/2011, o “Art. 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente 

público ou militar: (I) - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar 

deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou 

imprecisa;”. As sanções ao listadas no Art. 33: “I - advertência; II - multa; III - rescisão do vínculo com o poder 

público; IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração 

pública por prazo não superior a 2 (dois) anos; e V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

administração pública, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade.” In: BRASIL, Lei Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011. 
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A menção obrigatória do Arquivo e do autor é necessária para a divulgação do acervo, 

e o reconhecimento de sua produção intelectual. Em alguns casos, como na publicação do 

Inventário de Arte Sacra Fluminense, do INEPAC/ Secretaria de Estado da Cultura do Rio de 

Janeiro, em dois volumes, as imagens foram disponibilizadas pelo Arquivo Central/RJ 

observando apenas a menção ao ACI/RJ, sem contrapartida. Isto se deu pela importância da 

publicação na divulgação de bens furtados de igrejas no estado do Rio de Janeiro e para 

recuperação destes bens, cujos registros fotográficos se encontravam ainda preservados no 

acervo do Arquivo Central/RJ. A questão principal nesse caso não foi o valor da fotografia e a 

cessão de seus direitos de reprodução, mas sim a criação de uma rede colaborativa entre duas 

instituições de salvaguarda do patrimônio cultural (IPHAN e INEPAC), visando à divulgação 

de informações que levassem à recuperação dos bens furtados e a preservação do patrimônio 

cultural.  

 Juntamente a estas demandas sobre os direitos autorais, somaram-se demandas pela 

informatização do arquivo, e atualmente, pelo acesso em meio digital. No momento, o ACI/RJ 

possui alguns bancos de dados como a Base Processos de Tombamento e a Base Negativos 

Históricos, além de ferramentas de pesquisa por séries documentais, a base Access e o 

Controle de Processo e Documento (CPROD). São ferramentas que auxiliam o atendimento 

ao usuário, mas que ainda não se encontram unificadas; a recuperação da informação é feita 

por partes. Este dado, somado ao processo de dissociação documental, exige que técnicos, 

historiadores e arquivistas do Arquivo Central utilizem diariamente de sua experiência com o 

acervo e, por vezes, com a instituição, para contornar esses problemas na realização do 

atendimento. 

 Somam-se a estas demandas a questão dos arquivos nascidos em meio digital e dos 

arquivos digitais, cada vez mais presentes na atividade administrativa do órgão de preservação 

e que exigem tratamento diferenciado para sua preservação. Além disto, a pressão pela 

digitalização do acervo se apresenta como uma das formas de possibilitar a preservação e 

viabilizar a pesquisa. Como manter estes arquivos? Como assegurar um acesso eficiente? São 

discussões contemporâneas em que experiências de digitalização são muitas, recentes e nas 

quais falta consenso dentro do campo da preservação de acervos digitais sobre a melhor 

maneira de implementá-las. Abordaremos no próximo tópico uma destas experiências dentro 

do próprio ACI/RJ. 
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3.4. Novas perspectivas para tomadas de decisão na preservação documental: o Projeto 

Rede de Arquivos do IPHAN (2013). 

 

Tendo em vista a trajetória do Arquivo Central/RJ no que tange à posturas de 

gerenciamento e preservação da informação, será discutido o seu projeto mais recente, 

implementado em agosto de 2013 no setor o Projeto Rede de Arquivos do IPHAN: sistemas 

de informações, higienização e acondicionamento do patrimônio documental.
150

 Trata-se de 

uma proposta de gestão informacional implementada e desenvolvida em parceria entre o 

IPHAN, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Fundação 

Darcy Ribeiro (FUNDAR), e a Biblioteca Brasiliana da Universidade de São Paulo (USP).  

O Projeto Rede de Arquivos do IPHAN se insere em um contexto específico do 

cenário político brasileiro, de novos paradigmas para as políticas culturais. Com a articulação 

governamental para a promoção de editais de fomento para a preservação do patrimônio 

cultural, as instituições de memória tem, cada vez mais, se mobilizado para proposição de 

projetos de preservação, conservação e salvaguarda. Cada vez mais, tem se estabelecido um 

novo modelo de implementação de políticas públicas de cultura no Brasil
151

. 

O próprio IPHAN é um exemplo de uma primeira política pública de cultura para o 

país, segundo Lia Calabre, historiadora e coordenadora do Setor de Estudos de Política 

Cultural da Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB). Após as iniciativas do período do 

Governo Vargas, como o Instituto Nacional de Cinema Educativo, o Instituto Nacional do 

Livro e, no período de 1945 e 1964, o desmembramento do Ministério de Educação e Saúde 

no Ministério da Saúde (MS) e Ministério da Educação e Cultura (MEC). (CALABRE, 2007, 

p. 2-3). A estrutura é mantida até 1964, quando, “[...] com o início do governo militar os 

rumos da produção cultural são alterados, o Estado foi retomando o projeto de uma maior 

institucionalização do campo da produção artístico-cultural.” (CALABRE, 2007, p. 3). Sobre 

os esforços na área cultural deste período, Calabre afirma ser a questão central dos planos a da 

recuperação das instituições nacionais para que pudessem atuar com papel de destaque em 

suas áreas. É em meados dos anos 1970 que Calabre sinaliza um fortalecimento da área da 

cultura com o Plano de Ação Cultural (PAC). A este período, segue-se a criação de instâncias 
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 Como fontes para a análise do Projeto Rede de Arquivos do IPHAN foram utilizados o Relatório Técnico e as 

Notas Preliminares enviados à Chamada Pública de Seleção para Apoio a Projetos de Preservação de Acervos do 

BNDES de 2010, disponíveis para consulta no Arquivo Central do IPHAN/ Seção RJ. 
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 MINISTÉRIO DA CULTURA. Políticas, Programas e Ações Políticas Públicas Culturais. Disponível em: 

http://www.cultura.gov.br/site/2007/09/18/politicas/. Acesso em: agosto/2012. 
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como o Conselho Nacional de Cinema, a Fundação Nacional de Arte (FUNARTE) e o Centro 

Nacional de Referência Cultural (CNRC), cujo diretor, Aloísio Magalhães, viria a se tornar 

diretor do SPHAN e sinalizar novas perspectivas para o campo do patrimônio.   

 Em 1985, com a criação do Ministério da Cultura, Calabre situa a Lei n° 7.505, de 02 

de junho de 1986, ou Lei Sarney, como a primeira lei de incentivos fiscais, como “[...] 

tentativa de criar novas fontes de recursos para impulsionar o campo de produção artístico-

cultural [cujo] objetivo era o de buscar superar as dificuldades financeiras que o campo da 

administração pública federal da cultura sempre enfrentou.” (CALABRE, 2007, p. 7). 

Com o Governo Collor, este processo foi interrompido, e a Lei Sarney, revogada. A 

Lei Rouanet, ou a Lei° 8.313 de 23 de dezembro de 1991, foi responsável por instituir o 

Programa Nacional de Apoio à Cultura, baseado no sistema de renúncia fiscal. Atualmente é 

possível obter benefícios fiscais voltados diretamente para a cultura nos âmbitos federal, 

estadual e municipal, mediante leis que visam articular, com a aprovação do Governo, que 

empresas (ou pessoas físicas) possam financiar e receber recursos para diversos projetos e 

editais. Segundo Calabre,  

“A ação na área da cultura tem sido frequentemente vista através de uma 

visão limitada ao acontecimento episódico, ao evento, inclusive por muitos 

dos gestores da área pública. [...] Um dos grandes desafios da gestão pública 

da cultura na avaliação das ações implementadas tem relação com os 

objetivos e à multiplicidade de efeitos buscados ou por ele alcançados. As 

ações públicas têm que demonstrar minimamente coerência entre o que se 

diz buscar e as ações postas em prática. [...] o grande desafio é o de criar 

projetos que não sejam desmontados a cada nova administração, gerando um 

ciclo contínuo de desperdício de recursos e de trabalho” (CALABRE, 2007, 

p. 12). 

 Com base nesta afirmação de Calabre sobre os desafios propostos aos projetos na área 

de políticas públicas para a cultura, pensaremos nas especificidades de projetos na área da 

preservação de acervos culturais. Pela própria característica da preservação, de natureza 

ininterrupta, os projetos elaborados com este perfil terminam muitas vezes sem cumprir os 

objetivos propostos. Laboratórios de conservação podem ser instalados com auxílio de editais, 

mas ao final de alguns anos podem ser obrigados a fechar suas portas se faltam recursos 

financeiros ou profissionais para mantê-los em funcionamento. Projetos de digitalização são 

interrompidos pelo mesmo motivo, motivados pelo volume e constância dos gastos 

necessários para a manutenção dos laboratórios, equipamentos e atualizações necessárias. 

 Cada vez mais, a cooperação institucional se coloca como uma possibilidade de 

utilização do sistema de leis de fomento à cultura de maneira a produzir resultados 
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duradouros, principalmente no campo da preservação de acervos. O Projeto Rede de Arquivos 

do IPHAN se insere neste contexto. O financiamento estatal do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) permite o estabelecimento de uma rede de 

cooperação entre o IPHAN e a Biblioteca Brasiliana da Universidade de São Paulo (USP), 

processo de troca de conhecimento técnico e equipamentos articulado e mediado pela 

Fundação Darcy Ribeiro (FUNDAR). 

 Sua candidatura ao Edital BNDES “Chamada Pública de Seleção para Apoio a 

Projetos de Preservação de Acervos - 2010” foi realizada pela FUNDAR como proponente 

em setembro de 2010. Como categorias de projetos, o edital enumerava como finalidades as 

seguintes ações: catalogação, higienização e acondicionamento, restauração, gerenciamento 

ambiental, instalação de sistemas de segurança, infraestrutura e visitação. A proposta do 

IPHAN, manifesta no Projeto Rede de Arquivos, inseriu-se nas categorias de catalogação, 

higienização e acondicionamento, instalação de sistemas de segurança e infraestrutura. Após o 

processo de seleção, em que permaneceu no cadastro de reserva do banco de projetos 

propostos, o próprio BNDES possibilitou o início dos contatos entre o IPHAN e a Biblioteca 

Brasiliana Guita e José Mindlin da Pró-reitoria de Cultura e Extensão da Universidade de São 

Paulo. A motivação da parceria baseou-se nos trabalhos desenvolvidos pelo Laboratório da 

Brasiliana/ USP no campo da Tecnologia de Informação, mais especificamente na concepção 

de sistemas de acesso amplo a conteúdos em ambiente digital.  

 Após uma série de reuniões técnicas intermediadas pelo BNDES com coordenação 

técnica do Departamento de Articulação e Fomento (DAF)/ Coordenação Geral de Pesquisa e 

Documentação (Copedoc) do IPHAN, no final do ano 2011 foi apresentado um modelo de 

plataforma de passível de utilização, a Plataforma Corisco da Brasiliana/ USP. A partir de 

janeiro de 2012, foi selado definitivamente o processo com o aval da Diretoria Colegiada do 

IPHAN e do Instituto Brasiliana/ USP
152

. 

Aos agentes envolvidos nas reuniões técnicas e tomadas de decisão, somou-se a 

Coordenação Geral de Tecnologia da Informação do IPHAN, com o objetivo de adaptar o 

software livre e também, por extensão, os objetivos do projeto, devidamente aprovados pelo 

BNDES. O objetivo final é reunir e viabilizar a disponibilização da heterogênea 

documentação sobre o patrimônio cultural em ambiente digital sem, contudo, interferir e 
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 ACI/ RJ. Documentos administrativos sobre o Projeto Rede de Arquivos. Implantação e gerenciamento do 

centro de digitalização do Laboratório da Brasiliana Digital no IPHAN – Desenvolvimento e implantação da 

Plataforma Corisco para a Rede de Arquivos do IPHAN: Notas preliminares. Rio de Janeiro: 2013. 



164 

 

 

 

dissociar acervos documentais do instituto. Ou seja, embora separados fisicamente, 

documentos de diferentes tipologias e em diferentes localizações (no arquivamento ou no 

acondicionamento) poderão ser acessados e recuperados conjuntamente em ambiente digital, 

com acesso via Internet. Através do Projeto Rede de Arquivos, portanto, será possível 

“reverter”, ou melhor, contornar a dissociação documental por intermédio de uma plataforma 

digital em que o usuário poderá verificar todos os documentos e informações disponíveis 

sobre um determinado bem reunidos, ainda que em ambiente digital. Será possível, por 

exemplo, visualizar toda a produção documental e os procedimentos técnicos adotados pelo 

Instituto na proteção do Conjunto Urbanístico e Arquitetônico da cidade de Goiás (GO), o 

processo de tombamento 0345-T-42, mencionado na introdução desta dissertação.  

Juntamente à etapa de digitalização e alimentação da Plataforma Corisco (o sistema 

informatizado que irá reunir em meio digital todos os documentos e informações digitalizadas 

para consulta), será realizada o tratamento da documentação, pensado aqui de maneira 

abrangente: o tratamento compreenderá a identificação dos conteúdos informacionais; a 

reorganização (em ambiente digital); a descrição arquivística e a realização de tratamentos de 

conservação preventiva, visando assegurar a permanência dos suportes pelo maior tempo 

possível. 

Sua implementação é diferenciada: trata-se de um Projeto Piloto, na configuração 

Âncora em Rede (o que significa, conforme o Edital 2010 BNDES, que o projeto será 

executado “abrangendo a replicação de uma ação em diversos pontos de uma rede”
153

), que 

visa capacitar os agentes envolvidos para a sua continuidade após o término do período de 

financiamento do BNDES (36 meses).  

Como recorte para os primeiros três anos de projeto, serão objeto de pesquisa, 

tratamento e alimentação do sistema toda a documentação disponível referente a quatro 

Centros Históricos tombados pelo IPHAN (Belém/PA, Cidade de Goiás/GO, João Pessoa/PB 

e Lapa/PR) incluindo diferentes regiões geográficas do país. Destacamos a relevância do 

envolvimento de diversos agentes no processo de pesquisa, elaboração e desenvolvimento do 

projeto. Como centros responsáveis pela documentação técnica do órgão, os Arquivos 

Centrais do IPHAN, Seção Rio de Janeiro e Seção Brasília iniciarão o processo de pesquisa 

no acervo documental e alimentação da plataforma informatizada, passando em seguida a 
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 ACI/ RJ. Documentos administrativos sobre o Projeto Rede de Arquivos. Edital BNDES- 2010. Rio de 

Janeiro, 2013. 
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capacitar as superintendências regionais e escritórios-técnicos para a aplicação deste projeto 

em seus arquivos. Paralelamente será realizado o tratamento da Série Inventário em sua 

totalidade (parte da série recebeu o Projeto Higienização e Acondicionamento de Originais 

Fotográficos do Arquivo Central do IPHAN, financiados pelo BNDES entre 2007 e 2008).  

Como resultados esperados da parceria IPHAN, USP e FUNDAR, o projeto prevê a 

implantação, treinamento e gerenciamento do Centro de Digitalização do Laboratório da 

Brasiliana Digital no IPHAN, localizado no Palácio Gustavo Capanema (Rio de Janeiro), com 

empréstimo de equipamentos de digitalização de alta performance pela Brasiliana/ USP e 

também o desenvolvimento e implantação da Plataforma Corisco para a Rede de Arquivos do 

IPHAN.  

Identificamos o Projeto Rede de Arquivos não apenas como um desdobramento, mas 

sim como exemplo de planejamentos, escolhas e tomadas de decisão em um contexto mais 

amplo, institucional. É um projeto interdisciplinar, reunindo várias áreas de conhecimento, 

como a Arquivologia, a Ciência da Informação, a História, a Arquitetura, a Informática, o 

processamento de dados e a tecnologia da informação, a Preservação, a Conservação 

Preventiva, por exemplo. Quanto aos agentes envolvidos, é possível identificar processos de 

tomadas de decisão intra-instituição, em que diversas coordenações, superintendências, 

departamentos, divisões, setores e profissionais encontram-se envolvidos e mobilizados para a 

compreensão das particularidades de produção documental do Instituto, através do 

envolvimento direto dos técnicos nas ações propostas pelo projeto ou de sua participação na 

qualificação de profissionais contratados especialmente para o projeto. A estes agentes 

somam-se aqueles agregados pela cooperação técnica inter-institucional: o projeto foi pensado 

entre instituições (USP, IPHAN, Arquivo Nacional, FUNDAR), e passou por diferentes 

coordenações, divisões, setores e inclusive, a presidência do IPHAN, antes de ser proposto ao 

Edital BNDES 2010. 

Quanto às suas repercussões para o campo da preservação-conservação e para o 

estabelecimento de metodologias de preservação dos acervos arquivísticos do IPHAN, 

percebe-se que sua escala de tomada de decisão é muito mais ampla que qualquer outro 

projeto já realizado em matéria de preservação documental no Instituto e, mais ainda, suas 

responsabilidades são divididas: não se trata de um produto de um departamento ou setor, e 

sim de decisões pensadas em escala institucional.  
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 Suas propostas para a gestão da informação estão em sintonia com as propostas do 

campo da conservação-preventiva e da arquivologia ao reconhecer a necessidade de 

preservação dos suportes dos documentos associados à digitalização para subsidiar o acesso, 

sem alterar o arranjo encontrado nos arquivos institucionais. Esta é uma medida crucial para 

assegurar o combate ao risco da dissociação de maneira responsável; um processo de 

reorganização dos acervos em sua configuração atual poderia contribuir para dissociar 

definitivamente milhares de documentos. Este projeto, portanto, não se propõe separar 

nenhum documento, mas objetiva desenvolver possibilidades infinitas em meio digital de 

organização e recuperação da informação, através de buscas por assunto.  

 Como pontos a observar, e que inspiram cautela, destacamos a extensa duração do 

projeto, o que requer comprometimento de todos os envolvidos; o volume de recursos 

financeiros (o valor do projeto é de R$ 5.426.869,00) e de pessoal que serão necessários para 

sua execução; o volume de documentação sobre cada bem e a heterogeneidade das tipologias 

documentais (plantas de grandes extensões, ou documentos de tamanho muito reduzido; 

suportes frágeis etc.) que podem oferecer empecilhos ao bom andamento do projeto.  

Como pontos positivos, considerando os conceitos e temas trabalhados ao longo deste 

trabalho, destacamos a digitalização do acervo em paralelo com a sua conservação preventiva, 

lembrando que preservar é também dar acesso (Conway, 1990). Também são significativas as 

inúmeras possibilidades de recuperação da informação que se oferecem, ampliando as 

possibilidades de acesso e recuperação da informação pelo uso das ferramentas digitais.  As 

diversas articulações em rede na produção dos conteúdos sobre os bens e o envolvimento dos 

arquivos e acervos das superintendências permite a identificação de valores a documentos 

que, considerando a dimensão das práticas de dissociação no Arquivo Central/RJ, poderiam 

permanecer em silêncio. A articulação em rede também é positiva para os arquivos das 

superintendências regionais envolvidas, arquivos que, conforme mencionamos anteriormente, 

por fatores como a troca de correspondência, solicitações de documentação fotográfica, 

plantas e estudos diversos, possuem como característica marcante a complementaridade de 

seus acervos com a documentação do Arquivo Central/RJ. Além disso, a abertura criada pelo 

projeto para possibilidades de reintegração de documentos dissociados no ACI/RJ tem sido 

aproveitada com tomadas de decisão realizadas após discussão entre os profissionais do 

Arquivo Central/ RJ e a equipe do projeto, com relatórios individuais sobre cada bem que 

integram a pesquisa histórica e a preservação de acervos. Trata-se de um planejamento de 
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preservação documental (preservação de suportes e promoção do acesso às informações 

contidas nesses suportes) elaborado de maneira a pesar as consequências da reversão da 

dissociação caso a caso.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Retomamos aqui o exemplo apresentado na introdução desta dissertação: a dissociação 

da documentação fotográfica do processo de tombamento de número 0354-T-42, do Conjunto 

Arquitetônico e Urbanístico da Cidade de Goiás (GO). Conforme documentado na Introdução, 

o terceiro volume possuía em sua folha de abertura um documento comunicando o envio de 

140 fotografias para apreciação do Conselho Consultivo do IPHAN em sua decisão sobre o 

tombamento da cidade de Goiás Velho (GO). Nenhuma destas 140 fotografias poderia ser 

encontrada nos quatro volumes do processo de tombamento número 0345-T-42. 

 É provável que o destino reservado ao processo de tombamento 0345-T-42 tenha sido 

semelhante aos aproximadamente 1.672 dossiês que compõem a série Processos de 

Tombamento: a dissociação de sua documentação fotográfica seria mantida e contornada com 

auxílio dos técnicos do Arquivo Central/RJ, em ocasiões de pesquisa. Eventualmente, o 

processo 0345-T-42 poderia também ter a sorte de ser objeto de algum projeto específico. 

Poderia ter sido um dos doze processos de tombamento que no Projeto Higienização e 

Acondicionamento de Originais Fotográficos do Arquivo Central do IPHAN (ocorrido entre 

os anos de 2007-2008), receberam notas remissivas informando a existência e localização de 

fotografias originalmente pertencentes aos dossiês
154

. Contudo, dada a dimensão do acervo 

fotográfico e da série Processos, o destino provável do processo de tombamento 0345-T-42 

seria passar despercebido – o que foi interrompido pela realização do Projeto Rede de 

Arquivos do IPHAN, no ano de 2013. 

 Isto porque a cidade de Goiás Velho (GO) foi definida como um dos quatro Centros 

Históricos tombados pelo IPHAN em diferentes regiões geográficas do país (Belém/PA, 

Cidade de Goiás/GO, João Pessoa/PB e Lapa/PR) selecionados como recorte temáticos para a 
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 Os doze processos de tombamento que receberam remissivas nesta ocasião são: PT 0865-T-72 (Fazenda dos 

Macacos, Conselheiro Lafaiete - MG), com 19 fotos dissociadas; PT 0950-T-76 (Capela de Nossa Senhora do 

Rosário da Ermida de Santa Efigênia, Sabará - MG), com 11 fotografias dissociadas; PT 1009-T-79 

(Observatório Nacional no Rio de Janeiro - RJ), com 92 fotos dissociadas; PT 1031-T-80 (Colégio Pedro II: 

prédio), com 18 fotos, duas folhas de contato e uma planta dissociadas; PT 1087-T-83 (Igreja Matriz de Santo 

Antônio, Itaverava - MG), com 46 fotos, mais plantas e ficha técnica dissociadas; PT 1115-T-84 (Presépio de 

Pipiripau, Belo Horizonte - MG), com 22 fotos dissociadas; PT 1162-T-85 (Imagem de Santana / Aleijadinho, 

Ouro Preto - MG), com 16 fotos dissociadas; PT 1178-T-85 (Estação Ferroviária, São João Nepomuceno - MG), 

com 11 fotos dissociadas; PT 1247-T-87 (Gruta da Igrejinha, Ouro Preto - MG), com 40 fotos dissociadas; PT 

1318-T-90 (Prédio do Fórum, Barbacena - MG), com 3 fotos dissociadas; PT 1186-T-85 (Copacabana Palace, no 

Rio de Janeiro - RJ), com 27 folhas, 4 fotografias coladas em 2 folhas e 30 plantas dissociadas; PT 0361-T-46 

(Sobrado à Rua Marechal Deodoro, 12, São João del Rei - MG), com 16 folhas do documento de autoria de  

Afonso Arinos de Mello Franco dissociadas. 
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realização do projeto de pesquisa histórica, higienização, sistematização em uma base de 

dados e digitalização do acervo. A natureza da pesquisa proposta pelo Projeto Rede de 

Arquivos determinou que toda a documentação referente aos bens tomados selecionados fosse 

reunida e organizada para posterior inserção na base de dados e digitalização. Assim, a 

pesquisa histórica terminou por confirmar um extenso quadro de dissociação documental, em 

que fotografias e também documentos de diferentes tipologias, como plantas, relatórios, 

mapas, correspondências foram retirados de seus locais originais, os dossiês dos processos de 

tombamento.  

No caso do processo nº 0345-T-42, a dissociação tomou contornos curiosos, 

motivados, provavelmente, pelos desdobramentos durante sua tramitação: alguns documentos 

produzidos pela resistência de moradores às restrições que o tombamento impôs aos seus 

direitos de uso do imóvel podem ser encontrados na série Obras
155

; outros permaneceram no 

próprio processo de tombamento, o que parece sugerir que os critérios que pautavam a 

dissociação se modificavam. Foram localizados também, pelos funcionários do projeto Rede 

de Arquivos do IPHAN, documentos como relatórios, plantas e mapas não citados na 

documentação, o que levou a administração do projeto a estender o período de pesquisa 

histórica sobre este bem em questão, e também a aumentar o número de caixas, pastas e 

dossiês examinados durante a pesquisa. Esse caso é um exemplo do risco oferecido pela 

dissociação documental: contorná-la exige recursos como tempo, mão-de-obra especializada e 

recursos financeiros e, em alguns casos, pode ser impossível. Sem identificação, um 

documento e as informações nele contidas podem ser irremediavelmente perdidos.   

 No percurso desta pesquisa, foi possível perceber a grande extensão das práticas de 

dissociação documental ocorridas nos 900 metros lineares de acervo do Arquivo Central do 

IPHAN/Seção Rio de Janeiro. Apesar da ênfase na dissociação dos documentos fotográficos, 

percebeu-se que a dissociação se estendeu à outras tipologias documentais, como mapas, 
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 Um dos exemplos é uma Casa tombada isoladamente, cujos documentos foram retirados do processo de 

tombamento e arquivados na série Obras, para acompanhar a ação judicial movida pelo proprietário ao IPHAN, 

com a finalidade de viabilizar reformas não aprovadas pelo IPHAN no imóvel, reformas estas que não haviam 

sido aprovadas pelos técnicos do instituto. O caso terminou com a condenação do proprietário da casa que, 

infelizmente, realizou a reforma pretendida sem sobressaltos. Contudo, podemos encontrar no processo de 

tombamento uma documentação produzida anos mais tarde, referente à solicitação de reformas e cancelamento 

de tombamento movido por proprietários de outra edificação tombada para ampliação de outro imóvel. 

Curiosamente, apesar de semelhantes, em um dos casos a documentação foi percebida e arquivada de modos 

diferentes. 
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plantas, relatórios, pareceres, fichas técnicas etc. E mesmo com o destaque conferido à série 

Processos de Tombamento, por sua antiguidade  e valor histórico, artístico, cultural, 

probatório e jurídico, na análise da dissociação documental, percebemos que outras séries do 

Arquivo foram objeto de dissociação documental. É possível encontrar documentos 

originários da série Obras, uma das séries mais antigas do Arquivo Central/RJ, em séries 

como a Inventário, Personalidades e Mapoteca. A problemática da série Inventário, criada 

pela dissociação de outras séries do ACI/RJ, como Processos e Obras; e da série Mapoteca, 

criada pela reunião de documentos em mobiliários que lhe conferem seu nome também foram 

abordadas também pela pesquisa.  

Não foi possível determinar o arranjo primeiro das séries do Arquivo Central/RJ 

durante a análise da trajetória de sua criação e constituição, o que provavelmente ajudaria a 

entender o processo de criação de séries, por meio da dissociação, a partir dessa organização 

original. Porém, notamos que a dissociação atuou, por vezes, como um procedimento desse 

arranjo, ao percebermos, em diversos momentos, que a retirada de documentos de seus locais 

originais obedeceu a uma lógica ou intencionalidade, que diferia do arranjo proposto e que 

alterou a organização original dos documentos. 

 Podemos analisar, portanto, no caso do ACI/RJ, que a dissociação documental foi 

resultado de uma opção voluntária, planejada e até sistemática. Documentos foram retirados 

de seus locais originais e realocados em outras séries intencionalmente, sendo que, no entanto, 

a prática foi conduzida sem o registro dos critérios que a orientaram. Memórias orais, como a 

entrevista do ex-chefe do Arquivo, Edson de Britto Maia, constituem a única memória 

administrativa sobre a prática, motivada, segundo Britto Maia, por uma combinação de fatores 

paradoxais: esconder e mostrar. À necessidade de manutenção do sigilo dos processos de 

tombamento (de esconder, portanto) associou-se uma demanda por acesso à informação 

contida nos dossiês (mostrar). Para Britto Maia, a prática de dissociar os dossiês após sua 

tramitação permitiria que os usuários do Arquivo tivessem acesso a informações como as 

contidas em documentos fotográficos, mapas, plantas e fichas técnicas. 

Apesar de percebida pela visão contemporânea de preservação como um risco aos 

acervos, a dissociação documental do acervo do Arquivo Central/RJ é um fato, e não um 

cenário que pode ou não ocorrer, passível de ser evitado ou combatido. Se a visão 

contemporânea da Arquivologia percebe a dissociação como inconcebível pelos danos à 

organicidade dos documentos, o depoimento do chefe do Arquivo, Edson de Britto Maia 
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parece indicar que os agentes que conduziram a dissociação não percebiam a prática como um 

risco ao acervo. Na verdade, o ato de separar fisicamente os documentos de seus locais de 

origem não constitui - necessariamente - um risco ao acervo. Em algumas tipologias de 

documentos, o acondicionamento adequado pode exigir a separação física de seus dossiês 

originais, como é o caso de mapas e plantas, onde mapotecas oferecem condições ideais de 

acondicionamento, e também fotografias, cujo contato com suportes muito ácidos, pastas 

superlotadas, dobras e vincos podem ser extremamente danosas dadas a fragilidade química 

das emulsões fotográficas e do suporte. No entanto, essa separação não poderá em nenhuma 

hipótese, de acordo com as visões contemporâneas da Arquivologia e da Preservação de 

acervos, ocorrer sem indicação na e da localização original dos documentos. Desse modo, 

podemos inferir que, no caso do Arquivo Central/RJ, o risco não foi dado pela separação 

física dos documentos, mas na maneira como essa separação foi conduzida: sem notas 

remissivas de identificação de procedência.  

Outro ponto que os depoimentos de Edson de Britto Maia parecem indicar é de que a 

noção do processo de tombamento como um documento de peso jurídico, histórico, artística e 

cultural não havia se estabelecido. Sua função probatória parece ter sido valorizada sobre as 

demais, o que explicaria a permanência de documentos como notificações de tombamento, 

cartas de impugnação e atestados de recebimento no interior dos dossiês. Todavia, o caso do 

processo nº 0345-T-42, da Cidade de Goiás, parece também sugerir que os critérios para a 

prática da dissociação não eram tão definidos. Concluir, portanto, se os processos de 

tombamento eram realmente percebidos pelos agentes de organização do acervo apenas pelo 

aspecto probatório, ainda que atraente, seria precipitado e é uma discussão que mereceria um 

estudo à parte. 

A ausência de memória administrativa sobre a constituição do Arquivo Central e as 

lacunas na documentação acerca dos projetos de reorganização, modernização e atualização 

ocorridos no ACI/RJ também dificultam a reversão dos processos de dissociação de seu 

acervo. Isto porque os critérios e discussões que pautaram as tomadas de decisão durante a 

realização dos diversos projetos ocorridos no final da década de 1980 não foram 

documentados e registrados. Somados a essa ausência de memória administrativa sobre a 

condução da prática voluntária da dissociação, as tomadas de decisão no âmbito do Arquivo 

Central/RJ, seja em planejamentos de preservação ou em gestão da informação, exigiram e 

exigem atualmente que os agentes envolvidos trabalhem duplamente: para promover a 
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preservação e o acesso à informação e para contornar o arranjo existente ditado pela 

dissociação documental. 

 Reverter esse quadro de dissociação, dada sua extensão, poderia causar mais danos do 

que melhorias, sem o tempo e os recursos pessoais e financeiros adequados. De fato, mover 

fisicamente todos os documentos dissociados, não somente as fotografias, seria danoso à 

documentação. O processo nº 345-T-42, por exemplo, não comportaria as 140 fotografias 

retiradas de seu terceiro volume, que já possui uma quantidade significativa de documentos 

(89 folhas). Nesses casos, é necessária a análise da dimensão dos documentos e do estado de 

conservação dos suportes, para determinar a possibilidade de retorno físico dos documentos 

ao dossiê de origem; também são necessários diversos procedimentos de conservação que 

antecedem a reintegração dos documentos, como a higienização mecânica com trinchas 

(pincéis de cerdas suaves), a retirada de grampos e clipes de metal, a realização de pequenos 

reparos em rasgos e perfurações e o acondicionamento adequado, assegurando que a 

documentação possa perdurar pelo maior tempo possível. Além disso, a reintegração dos 

documentos só é possível mediante pesquisa histórica sobre o bem tombado nas diversas 

séries documentais. Isto se dá por que, no caso da dissociação promovida no Arquivo Central. 

O Projeto Rede de Arquivos do IPHAN foi apresentado nesta dissertação como uma 

possibilidade de reverter, ou mais precisamente, contornar a dissociação documental, ainda 

que em ambiente digital. Como considerações relevantes sobre esse projeto, que nos 

auxiliaram a pensar sobre e tratar o tema deste trabalho, destacamos a maneira como o mesmo 

vem tratando a questão da dissociação do acervo do Arquivo Central/RJ e contornando o 

problema: com a pesquisa histórica; com a elaboração de relatórios visando mapear, 

primeiramente, os documentos dissociados e sua localização; com o envolvimento ativo da 

Divisão de Conservação de Acervos Documentais (DIVCON) da Coordenação-geral de 

Pesquisa e Documentação (COPEDOC/ DAF) durante as tomadas de decisão, em parceria 

com os profissionais envolvidos no projeto e dos técnicos do ACI/RJ.  

Assim, além da cooperação intra e interinstitucional, inúmeras relações 

interdisciplinares se colocam neste projeto – várias áreas de conhecimento e de formação 

participam do projeto, como a Arquivologia, a Ciência da Informação, a História, a 

Arquitetura, a Informática, o processamento de dados e a tecnologia da informação, a 

Preservação, a Conservação Preventiva, por exemplo – o que também sinaliza a preocupação 

do Arquivo Central/RJ em registrar os diversos procedimentos, escolhas e decisões tomadas 
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durante todo o processo de elaboração e, no presente momento, implementação do projeto, 

realizado por meio de edital com financiamento do Banco Nacional do Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES). O projeto vem possibilitando, portanto, a valorização da 

experiência e dos conhecimentos e o engajamento dos técnicos do instituto (o que reforça o 

perfil interdisciplinar), possibilitando a continuidade de ações de preservação e um gradativo 

entendimento das práticas de dissociação documental que ocorreram em seus acervos. 

Por tratar-se de um projeto-piloto, que contemplará o tratamento de uma pequena 

parcela do acervo do IPHAN, o projeto Rede de Arquivos sinalizando a possibilidade de 

experimentação e revisão de metodologias, análise dos resultados alcançados e um 

planejamento consciente das fases subsequentes. Este ponto contempla também oficinas de 

treinamento dos técnicos dos locais selecionados para a digitalização, tratamento e 

acondicionamento documental nesta primeira fase, cujo envolvimento da Divisão de 

Conservação de Acervos Documentais é um dado relevante para a realização de 

planejamentos de preservação de acervos duradouros nessas unidades descentralizadas da 

instituição. Essa característica do projeto se relaciona diretamente com as treze Unidades 

Mínimas de Conservação (U.M.C’s), sendo nove destas criadas e quatro unidades ampliadas 

através das ações finalísticas do Instituto de Ampliação e Modernização de Laboratórios, e de 

Preservação de Acervos Documentais, Arquivísticos e Bibliográficos do Patrimônio Cultural 

empreendidas por intermédio da COPEDOC/ DAF
156

. Trata-se, portanto, de um projeto em 

sintonia com o crescimento de ações de acesso e de preservação e conservação de acervos 

dentro do Instituto, que sinalizam o entendimento de que preservação e promoção de acesso à 

informação caminham lado a lado. 

Como condição para recebimento dos recursos disponibilizados nessa modalidade de 

políticas públicas de financiamento para ações de preservação e salvaguarda de acervos, a 

administração destes recursos é feita pela Fundação Darcy Ribeiro, e não pelo IPHAN. Além 

de recursos externos, o Projeto Rede de Arquivos conta com profissionais contratados 

somente pelo período de execução do projeto, 36 meses. Contudo, após o término dos 36 

meses de execução do projeto, é a determinação do Instituto do Patrimônio Histórico e 

                                                           
156

 As Unidades Mínimas de Conservação implementadas na 3ª S.R. - Maranhão (Criação/2005); 4ª S.R. - Ceará 

(Ampliação/2005); 5ª S.R. - Pernambuco (Ampliação/2005); 6ª S.R. – Rio de Janeiro - NUCON/ COPEDOC/ RJ 

(Ampliação/2005); 6ª S.R. – Rio de Janeiro - Laboratório Fotográfico/ COPEDOC/ RJ (Ampliação/2005); 7ª 

S.R. - Bahia (Criação/2005); 9ª S.R. - São Paulo (Criação/2005); 10ª S.R. - Paraná (Criação/2006); 11ª S.R. - 

Santa Catarina (Criação/2005); 13ª S.R. - Minas Gerais (Criação/2005); 14ª S.R. - Goiás (Criação/2006); 15ª 

S.R. - Distrito Federal - DAF/COPEDOC/Bsb (Brasília) (Criação/2005); 20ª S.R. - Paraíba (Criação/ 2009). 
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Artístico Nacional em dar continuidade e prosseguimento à gestão da informação, à pesquisa 

histórica, ao sistema de informações da Plataforma Corisco e aos tratamentos de higienização 

e acondicionamento adequado dos documentos que vão oferecer a possibilidade real de 

contornar a dissociação documental dos acervos do IPHAN.  

Percebemos assim que, mesmo para instituições federais (com orçamento da União), é 

ainda necessária a busca de editais de financiamento do Governo Federal para complementar 

o orçamento necessário para a realização de ações de preservação dos próprios acervos que 

custodiam especialmente aquelas vinculadas ao Ministério da Cultura (MinC). Para o IPHAN 

e seus arquivos, importância de projetos como esse se torna ainda maior, sendo uma 

instituição que precisa da documentação que guarda e produz, e que é responsável pela 

preservação desse material e dessa memória. 
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APÊNDICE II -  

Presença de documentos fotográficos em Processos de Tombamento da tipologia Edificações 

 Nº do 

Processo 

Bem tombado, tipologia e outras observações sobre o 

dossiê. 

[Siglas: Inv. (Inventário), N. (Negativos), PT (processo de 

tombamento); O. (Obras); S. (Slides)]. 

Fotografias 

presentes nos 

dossiês 

Fotografias 

que constam 

nas Bases de 

Dados 

01 003-T-38 Convento e Igreja de Santo Antônio. Ipojuca/ PE. 

 

- 163 

(Inv.) 

02 004-T-38 Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Militares. 

Recife/ PE. 

- 499 

(Inv). 

03 005-T-38 Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres. Jaboatão dos 

Guararapes/ PE. 

- 255 

(Inv.) 

04 010-T-38 Asilo São Cornélio: prédio. Rio de Janeiro/RJ.  

Contém 04 bens no mesmo dossiê. 

- (Inv.) 

Asilo: 21; 

Casa Sta. 

Luzia: 15; 

Igreja B. 

Sucesso: 88;  

Casa 

Valongo: 16. 

05 032-T-38 Casa à Avenida Joana Angélica, 149. Salvador/BA. 

A foto do dossiê é datada de 1942, após a inscrição do 

bem. 

01 

 

01 (PT); 

06 (Inv.). 

06 114-T-38 Casa à Rua Carlos Gomes, 57. Salvador/ BA. - 13 (N.); 

02 (Inv.). 

07 116-T-38 Casa Marback (Casa à Rua Baixa do Bonfim, 236). 

Salvador/ BA.  

(Casa/ Solar: a terminologia afeta a recuperação da 

informação: muitas casas aparecem na base como 

“solar” ou palacetes como “solar”. Ex. Solar Marback, 

Solá do Berquó, Solar Aguiar). 

- 09 (Inv.); 

06 (N.). 

08 119-T-38 Solar do Berquó. Salvador/ BA.  

(Também consta como Palacete). 

01  

(Jornal) 

03 (O.); 

03 (Inv.), 

02 (N.) 

09 120-T-38 Solar Ferrão (Casa Ferrão). Salvador/ BA.  

(Também consta como Palacete). 

- 25 (N.);  

47 (Inv.) 

10 124-T-38 Casa dos Sete Candeeiros. Salvador/ BA. - 02 (Inv.), 

04 (S.) 

11 165-T-38 Casa à Avenida Frederico Pontes. Salvador/ BA. - 48 (N.). 

12 167-T-38 Casa Borba Gato. Sabará/ MG. - 07 (N.);  

01 (S.);  

12 (Inv.). 

13 200-T-39 Casa à Praça Dr. Aristides Milton, 23-A Cachoeira/ BA. 

(Também consta como Casa/Solar/Sobrado). 

- 02 (Inv.) 

14 203-T-39 Sobrado à Rua Ana Nery, 01. Cachoeira/ BA. 

(Também consta como Prédio/ Sobrado/ Solar). 

- 19 (Inv); 

 02 (N;);  

104 (Obras) 

15 204-T-39 Sobrado à Praça da Aclamação, 04. Cachoeira/ BA.  

(Também consta como Prédio/ Sobrado/ Museu). 

- 521 (O.);  

53 (Inv.); 

 83 (N.) 

16 226-T-40 Casa à Avenida Sete de Setembro, 59: elementos 

decorativos. Salvador/ BA. 

- 02 (Inv);  

11 (N.) 
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Presença de documentos fotográficos em Processos de Tombamento da tipologia Edificações 

 Nº do 

Processo 

Bem tombado, tipologia e outras observações sobre o 

dossiê. 

[Siglas: Inv. (Inventário), N. (Negativos), PT (processo de 

tombamento); O. (Obras); S. (Slides)]. 

Fotografias 

presentes nos 

dossiês 

Fotografias 

que constam 

nas Bases de 

Dados 

17 228-T-40 Casa e Chácara do Barão de Monjardim. Vitória/ ES.  

01 volume e 01 anexo. 

- 01 

(Inv.) 

18 243-T-41 Casa à Rua Benjamin Constant, 01. Cachoeira/BA. 

(Também consta como Casa/ Loja Maçônica.) 

- 05 (Inv.);  

08 (O.). 

19 244-T-41 Casa à Rua Benjamin Constant, 17. Cachoeira/BA. - 06 (Inv);  

04 (N.);  

288 (O.). 

20 245-T-41 Sobrado à Rua Ana Nery, 02. Cachoeira/BA. - 04 (Inv). 

21 246-T-41 Casa à Rua Ana Nery, 04. Cachoeira/BA. - 03 (Inv);  

01 (N.). 

22 247-T-41 Sobrado à Rua Ana Nery, 25. Cachoeira/BA.  

(Também consta como Sobrado/ Casa). 

- 03 (Inv);  

02 (N.). 

23 249-T-41 Casa à Rua Benjamin Constant, 02. Cachoeira/BA. - 11 (Inv); 09 

(N.);  

113 (Obras). 

24 250-T-41 Sobrado à Praça Anchieta, 18. Salvador/BA. - 04 (Inv). 

25 251-T-41 Prédio à Rua J. Castro Rabelo, 05. Salvador/BA. 

(Apresenta diferenças na grafia: Rabelo, Rebelo.) 

- 01 (Inv);  

02 (N.) 

26 252-T-41 Casa à Rua Inácio Acioly, 04. Salvador/BA. - 07 (N.) 

27 253-T-41 Sobrado à Praça Anchieta, 20. Salvador/BA. - 07 (Inv);  

04 (N.). 

28 254-T-41 Prédio à Rua Militão Lisboa, 80. Salvador/BA. 

(Também consta como Prédio/ Casa). 

- 04 (Inv);  

04 (N.). 

29 255-T-41 Sobrado à Rua Inácio Acioly, 06. Salvador/BA. - 06 (N.) 

30 256-T-41 Sobrado à Praça Quinze de Novembro, 17. 

Salvador/BA. 

- 04 (Inv) 

31 262-T-41 Sobrado à Rua Saldanha da Gama, 25. Salvador/BA. 

(Também consta como Sobrado/ Casa). 

12; 

01 recorte de 

jornal 

12 (Inv);  

09 (N.). 

32 268-T-41 Sobrado à Rua Treze de Maio, 13. Cachoeira/BA. 

(Também consta como Prédio/ Sobrado). 

- 13 (Inv);  

06 (N.);  

06 (O.). 

33 269-T-41 Capela de Nossa Senhora da Pena e ruínas do sobrado 

anexo. Cachoeira/BA.  

(Também consta como Sobrado/ Engenho).  

O dossiê menciona fotografias. 

- 13 (Inv);  

11 (O.);  

05 (N.). 

34 279-T-41 Solar do Unhão e Capela Nossa Senhora da Conceição. 

Salvador/ BA.  

(Também consta como Prédio/ Solar/ Quinta/ Capela). 

- 05 (N.) 

35 284-T-41 Engenho Vitória: sobrado, capela, crucifixo, senzala e 

banheiro. Cachoeira/ BA.  

(Também consta como Prédio/ Engenho/ Capela/ 

Senzala/ Banheiro). 

- 21 (Inv);  

20 (N.);  

55 (O.). 

36 286-T-41 Prédio à Rua da Matriz, 09. Santo Amaro/ BA. 

(Também consta como Prédio/ Sobrado). 

- 06 (Inv). 



197 

 

 

 

APÊNDICE II -  

Presença de documentos fotográficos em Processos de Tombamento da tipologia Edificações 

 Nº do 

Processo 

Bem tombado, tipologia e outras observações sobre o 

dossiê. 

[Siglas: Inv. (Inventário), N. (Negativos), PT (processo de 

tombamento); O. (Obras); S. (Slides)]. 

Fotografias 

presentes nos 

dossiês 

Fotografias 

que constam 

nas Bases de 

Dados 

37 289-T-41 Casa de Tejupeba e Capela do Colégio. Itaporanga 

d'Ajuda/ SE.  

(Também consta como Casa/ Fazenda/ Capela.) 

- 05 (Inv). 

38 313-T-42 Engenho Lagoa: sobrado e capela. São Sebastião do 

Passé/ BA.  

(Também consta como Sobrado/ Engenho/ Capela).  

O dossiê menciona 23 fotografias. 

- 24 (Inv). 

39 316-T-42 Fazenda de São Roque: casa grande e capela. 

Maragogipe/ BA.  

(Também consta como Casa Grande/ Capela/ Fazenda), 

O dossiê menciona fotografias. 

- 13 (Inv);  

11 (N.) 

40 322-T-43 Engenho Freguesia: sobrado, fábrica de açúcar e Capela 

de Nossa Senhora da Piedade. Candeias/ BA.  

(Também consta como Engenho/ Sobrado/ Fábrica de 

açúcar/ Capela). O dossiê menciona fotografias. 

Possível confusão com o PT 0323-T-43 (pela temática e 

localização do bem). 

- 01 (Inv.) 

41 323-T-43 Engenho Matoim: sobrado e fábrica de açúcar Candeias/ 

BA.  

(Também consta como Engenho/ Sobrado/ Fábrica de 

açúcar). Possível confusão com o PT 0322-T-43 (pela 

temática e localização do bem). 

- 107 (Inv.) 

42 331-T-43 Prédio à Praça Cairú. Salvador/ BA. (Também consta 

como Edifício/ Prédio/ Mercado).  

O dossiê menciona fotografias. 

- 11 (Inv),  

02 (N.);  

07 (S.) 

43 335-T-44 Solar do Gravatá. Salvador/ BA. (Também consta como 

Solar do Gravatá/ Solar Oliveira Mendes).  

O dossiê menciona fotografias 13 vezes. 

- 20 (Inv);  

10 (N.). 

44 356-T-45 Igreja Matriz de Nossa Senhora de Nazaré. Santa Rita 

Durão, distrito de Mariana/ MG. 

- 176 

(Inv./ N.) 

45 358-T-46 Engenho Poço Comprido: casa grande e capela. 

Vicência/ PE.  

(Também consta como Casa-grande/ Engenho/ Capela.) 

- 153 (Inv.);  

03 (N.) 

46 361-T-46 Sobrado à Rua Marechal Deodoro, 12. São João Del 

Rei/ MG. As fotografias que constam no processo se 

encontram coladas na carta de impugnação enviada 

pelo proprietário. 

02  102 (Inv). 

47 385-T-41 Sobrado à Rua Conselheiro Junqueira, 55. Salvador/ 

BA. 

- 02 (N.) 

48 490-T-48 Igreja da Missão. Jacobina/BA.  

O dossiê menciona “52 fotografias de inventário”. As 

06 fotos que constam datam de 2000. Inscrito em 1972. 

- 09 (Inv.) 

49 410-T-49 Casa Capitular. Mariana/ MG. - 88 

(Inv.) 

50 424-T-50 Fazenda Samambaia: casa. Petrópolis/ RJ. - 13 

(Inv.) 

51 427-T-50 Casa da Princesa. Pilar de Goiás/ GO. - 05 

(Inv.) 
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Presença de documentos fotográficos em Processos de Tombamento da tipologia Edificações 

 Nº do 

Processo 

Bem tombado, tipologia e outras observações sobre o 

dossiê. 

[Siglas: Inv. (Inventário), N. (Negativos), PT (processo de 

tombamento); O. (Obras); S. (Slides)]. 

Fotografias 

presentes nos 

dossiês 

Fotografias 

que constam 

nas Bases de 

Dados 

52 429-T-50 Casa à Rua Israel Pinheiro, 32. (Caeté); Casa à rua 

Francisco Sá, 50 (Casa Muxarabi), Casa do Padre 

Rolim; Mercado de Diamantina (Casa do Mercado na 

Praça Barão de Gaicuí ou Mercado Municipal), Casa 

com forro pintado (em Diamantina); Casa da 

Intendência (Sabará); Casa da Fazenda do Leitão (Belo 

Horizonte).  

Contém 08 bens situados no estado de Minas Gerais.  

- Casa em 

Caeté: 18 

(Inv.); Casa 

Muxarabi 43 

(Inv./ N.); 

Mercado: 113 

(Inv./  N.) [...] 

53 438-T-50 Casa com Rótulas. Mariana/ MG.  

O dossiê solicita na folha 04 “documentação 

necessária... levantamento completo”; mas menciona 

que “Já existe no Arquivo documentação fotográfica do 

exterior.” 

- 07 (Inv.) 

54 444-T-51 Casa e Parque da Cidade. Nova Friburgo/ RJ. - 49 

(Inv.) 

55 446-T-51 Casa à Rua Barão de Macaúbas, 11. Rio de Contas/ BA. 

Observação: O dossiê possui uma nota na folha 17: 

“Fotos estão c/ Sr. Edson para revelar (28.04.1980)”. 

Além disso, o dossiê cita “ampla documentação 

fotográfica elucidativa”. Possui 14 cópias cujos 

originais datam de 1940. Essas cópias só aparecem em 

1999, após uma solicitação do estado de conservação 

do bem. 

14 cópias. 36 (Inv.) 

56 459-T-52 Casa da Hera e acervo móvel. Vassouras/ RJ. - 272 

(Inv./ N.) 

57 472-T-52 Casa Setecentista. Ouro Preto/ MG. - 30 

(Inv./ N.) 

58 503-T-53 Prédio à Avenida Pasteur, 250. (Antigo Hospício). Rio 

de Janeiro/ RJ 

- 149  

(Inv./ N.) 

59 517-T-55 Casa com teto pintado. São Sebastião/ SP. - 42 

(Inv./ N.) 

60 553-T-57 Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Cuiabá/ MT.  

O dossiê possui apenas cópias Xerox, e foi inscrito em 

1975. As 22 fotos originais que constam no dossiê são 

de 1999. 

- 56 (Inv.) 

61 592-T-59 Sobradão do Porto. Ubatuba/ SP. 1 (recorte de 

jornal) 

06 

(Inv.) 

62 597-T-59 Sobradão. Minas Novas/ MG. - 06 

(Inv.) 

63 599-T-59 Casas à Avenida Pedro II, 199 e 205. São Luís/ MA. - 05 

(Inv.) 

64 637-T-61 Casa à Rua Vinte e Oito de Setembro, 8. Salvador/ BA. 

As fotografias estão coladas em uma exposição de 

justificativas para tombamento. 

03 

 

21 

(Inv./ N.) 

65 640-T-61 Teatro Sete de Abril. Pelotas/ RS.  

O dossiê possui cópias xerox coladas no texto. Inscrito 

em 1972. 

38 cópias 

xerox. 

43 (Inv.) 
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Presença de documentos fotográficos em Processos de Tombamento da tipologia Edificações 

 Nº do 

Processo 

Bem tombado, tipologia e outras observações sobre o 

dossiê. 

[Siglas: Inv. (Inventário), N. (Negativos), PT (processo de 

tombamento); O. (Obras); S. (Slides)]. 

Fotografias 

presentes nos 

dossiês 

Fotografias 

que constam 

nas Bases de 

Dados 

66 653-T-62 Casa de Câmara e Cadeia. Icó/ CE. - 09 (Inv.) 

67 697-T-62 Casa à Praça Rio Branco, 35. Estância/ SE. - 12 

(Inv.o) 

68 712-T-63 Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade. 

Barbacena/MG. 

A base de dados geral indica a presença de 30 fotos no 

PT. 

14 (cor) + 15 

(p/b)  

14 (cor) + 15 

(p/b) (Base 

PT).  

01 (Inv.), 14 

(N.); 30 ( PT) 

69 717-T-63 Sobrado azulejado à Praça Cairú. Salvador/ BA. - 27 

(Inv./ N.) 

70 720-T-63 Igreja de Nossa Senhora do Rosário e Igreja de Nossa 

Senhora da Conceição. Berilo/ MG.  

Possui 01 volume. 

- 41 (Igreja N. 

Sra. Rosário) 

e 81 (N. Sra. 

Conceição) 

(Inv.). 

71 794-T-67 Sobrado à Praça General Osório, 3 a 13; Sobrado à 

Praça General Osório, s/n; Sobrado à Praça General 

Osório, 19. Angra dos Reis/ RJ. 

- 21 

(Inv.) 

72 828-T-70 Casa à Praça do Erário. João Pessoa/PB.  

O dossiê menciona fotos. 

- 04 

(Inv.) 

73 836-T-71 Igreja do Bom Jesus dos Martírios. Recife/ PE.  

O tombamento foi cancelado (ruína). Possui 3 volumes 

e 12 apensos. O 2º volume possui post-it “Tem fotos na 

série inventário”. Inscrito em 1971. 

03 fotos (vol. 

1). 

88 (Inv.) 

74 839-T-71 Igreja de São José de Itapanhoacanga. Alvorada de 

Minas/ MG.  

Possui 01 volume. Inscrito em 1971. 

- 49 (Inv.) 

75 850-T-71 Igreja Matriz de Santana: fachadas. Iguatu/ CE. - 10 (Inv.) 

76 853-T-72 Casa à Rua Mayrink Veiga, 09. Rio de Janeiro/ RJ. - 15 (Inv.) 

77 852-T-72 Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Paty do 

Alferes/ RJ. 

- 22 (Inv.) 

78 863-T-72 Assembleia Provincial (Casa). Fortaleza/ CE.  - 22 (Inv.) 

79 866-T-72 Igreja do Divino Espírito Santo. Recife/PE. - 485 (Inv.) 

80 881-T-73 Fazenda Santa Mônica: Casa. Valença/ RJ. - 59 

(Inv.) 

81 883-T-73 Mercado de São José. Recife/PE. - 23 

(Inv.) 

82 890-T-72 Solar da Baronesa de Muriaé. Campos dos Goytacazes/ 

RJ.  

O dossiê menciona “documentos fotográficos de 1942”. 

- 34 

(Inv.) 

83 891-T-73 Casa à Rua Barão de Macaúbas, 11. Rio de Contas/BA. - 07 

(Inv.) 
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Presença de documentos fotográficos em Processos de Tombamento da tipologia Edificações 

 Nº do 

Processo 

Bem tombado, tipologia e outras observações sobre o 

dossiê. 

[Siglas: Inv. (Inventário), N. (Negativos), PT (processo de 

tombamento); O. (Obras); S. (Slides)]. 

Fotografias 

presentes nos 

dossiês 

Fotografias 

que constam 

nas Bases de 

Dados 

84 894-T-94 Sobrado à Praça Doutor Fernando Abott. São Gabriel/ 

RS.  

O dossiê possui uma folha sinalizada com a anotação: 

“original na pasta de inventário”. No processo, cópias 

xérox, originais no inventário. 

02 (cópia,) 

(Parte de um 

parecer, 

sinalizada). 

05 

(Inv.) 

85 914-T-74 Alfândega: prédio. Florianópolis/SC. - 09 (Inv.) 

86 922-T-75 Igreja de Nossa Senhora do Terço. Recife/ PE.  

Possui 1 volume. Tombamento atrasou por falta de 

documentação; depois é mencionado “farto dossiê”. 

- 36 

(Inv.) 

87 940-T-76 Palacete Gentil Braga. São Luís/ MA. - 06 

(Inv.) 

88 970-T-78 Prédio à Praça Adolfo Cirne, s/n. (Faculdade de Direito) 

Recife/PE. 

- 47 

(Inv./ N.) 

89 975-T-78 Prédio à Avenida Sete de Setembro, 401. Salvador/ BA. 01 (parte de 

uma ficha);  

10 (coladas); 

01 (recorte de 

jornal) 

13 (Inv.) 

(A base 

indica mais 

10 fotos 

dentro do 

P.T.) 

90 984-T-78 Casa dos Carvalhos. Salvador/ BA. 02 (parte de 

uma ficha); 01 

(recorte de 

jornal) 

12 

(Inv.) 

91 988-T-78 Solar Amado Bahia. Salvador/ BA. 

 

02 (parte de 

uma ficha);  

65 fotos (parte 

da 

documentação 

fotográfica 

solicitada) 

83 

(A base 

indica que 

essas fotos 

fazem parte 

do P.T.) 

92 1038-T-80 Fazenda Cachoeira do Taepe: Casa Grande. 

Surubim/PE. 

- 12 

(Inv.) 

93 1087-T-83 Igreja Matriz de Santo Antônio. Itaverava/ MG. 46 

(p/b e cor) 

88 (Inv.);  

46 (PT). 

94 1100-T-83 Associação Brasileira de Imprensa: prédio. Rio de 

Janeiro/ RJ. 

21 

(cópias xerox 

de folhas 

contato) 

25 

(Inv.) 

95 1101-T-83 Prédio à Rua Aurora. Recife/PE.  

(Também consta como Casa). 

- 62 

(Inv.); 

33 (PT). 

96 1113-T-84 Casa Presser. Novo Hamburgo/ RS. 

O dossiê do processo de tombamento possui também 01 

desenho em nanquim; 01 cópia de uma pintura; 03 

folhetos informativos; 12 recortes de jornais/ revistas 

ilustrados. 

20 fotos 

coladas 

01  

(cópia/ Inv.);  

21 (PT) 
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APÊNDICE II -  

Presença de documentos fotográficos em Processos de Tombamento da tipologia Edificações 

 Nº do 

Processo 

Bem tombado, tipologia e outras observações sobre o 

dossiê. 

[Siglas: Inv. (Inventário), N. (Negativos), PT (processo de 

tombamento); O. (Obras); S. (Slides)]. 

Fotografias 

presentes nos 

dossiês 

Fotografias 

que constam 

nas Bases de 

Dados 

97 1116-T-84 Paço Municipal. Curitiba/PR.  

05 volumes. 

09 

(cópias xerox) 

05 

(Inv.) 

98 1119-T-84 Engenho do Mate. Campo Largo/ PR.  

01 volume, 01 apenso. 

08 (xerox); 12 

(p/b) 

12 p/b (PT) 

99 1123-T-84 Casa do Senador Canedo. Bela Vista de Goiás/ GO. 

 

12 (cor, p/b) 13 (Inv.) 

100 1127-T-84 Reservatório de Mocó. Manaus/ AM.  

01 volume e 01 apenso. As fotos que constam nas bases 

Inventário e P.T. não foram encontradas. 

01 original; 31 

(xerox); 35 

ilustrações 

06 (Inv.); 

06 (PT) 

101 1140-T-85 Palacete da Benfica. Recife/ PE.  

 

15 

 

17 

(Inv.) 

102 1142-T-85 Casa de Saúde Carlos Chagas. Lassance/ MG. 

Fotos devolvidas ao dossiê, que passou por tratamento 

de conservação.  01 volume, 01 anexo, 01 apenso. 

13 (original); 

22 (xerox); 

Anexo: 30 

(xerox). 

Apenso: 10 cor. 

12 (PT); 23 

fotos/ cor 

(PT, 

devolvidas) 

103 1143-T-85 Antiga Estação Ferroviária de Lassance. Lassance/ MG. 

Possui 03 apensos com fotografias: No Apenso 1, 15 

cópias xerox; no Apenso 2, 7 fotografias originais; no 

Apenso 3, 6 cópias xerox. 

02 

(originais no 

dossiê de P.T.) 

02 

(do dossiê 

P.T.) 

104 1144-T-85 Fábrica Santa Amélia: prédio. São Luís/ MA. 

 

- 06 

(Inv.) 

105 1145-T-85 Casa da Neni. Antônio Prado/ RS. 29 fotos 

(coladas);  

10 (recortes de 

jornal) 

08 (Inv.) 

106 1153-T-85 Casa de Warchavchik na Rua Bahia. São Paulo/ SP. - 01 

(Inv.) 

107 1154-T-85 Casa de Warchavchik na Rua Itápolis. São Paulo/ SP. 02 (p/b) 02 

(Inv.) 

108 1179-T-85 Mercado Municipal, Manaus/ AM. 25 (cor), 

14 (xerox) 

03 (O.);  

59 (Inv.)  

109 1183-T-85 Fazenda do Pinhal. São Carlos/ SP. 

01 volume, 01 apenso. 

14  

(xerox, Vol. 1), 

118  

(xerox, apenso) 

29 

(Inv.) 

110 1186-T-85 Copacabana Palace Hotel: prédio. Rio de Janeiro/ RJ.  

01 volume, 05 apensos. 

27 16 (Inv.); 

27 (PT) 

111 1192-T-86 Porto de Manaus, Manaus/ AM: conjunto arquitetônico 

Manaus/AM. 02 volumes, 01 apenso. 

18 (p/b), 

29 (xerox) 

25 

(Inv.) 

112 1195-T-86 Casa de Carlos Oswald. Petrópolis/ RJ. 

01 volume, 01 apenso. 

04 (p/b) 04 

(PT) 

 

 

 


