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“Ao nos ensinar um novo código visual, as fotos 
modificam e ampliam nossas idéias sobre o que vale a 
pena olhar e sobre o que temos o direito de observar. 
Constituem uma gramática e, mais importante ainda uma 
ética do ver. Por fim, o resultado mais extraordinário da 
atividade fotográfica é nos dar a sensação de que podemos 
reter o mundo inteiro em nossa cabeça – como uma 
antologia de imagens.”  

 
Susan Sontag 
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RESUMO 
 

 
 
Ao longo do segundo semestre de 2009, nós, os graduandos Mariana Rotili e Renan 

Ritzmann, realizamos o estágio da disciplina de Prática Curricular em Patrimônio 

Cultural. O campo de atuação foi o Museu Histórico de Santa Catarina, situado no 

Palácio Cruz e Sousa, no entorno da Praça XV de Novembro, em Florianópolis. Este 

relatório objetiva narrar um pouco da nossa experiência como estagiários e estudantes 

que pensam as imagens como fontes de muito potencial para o trabalho de 

historiadores. Nossa intervenção consistiu em digitalizar uma parte das fotografias 

guardadas na Reserva Técnica do Museu Histórico de Santa Catarina, visando a 

democratização de um material muito rico até então não disponível ao público para 

pesquisas e apreciações.  

 

PALAVRAS-CHAVE: fotografia – digitalização – preservação – memória – Museu 

Histórico de Santa Catarina. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O relatório que segue traz aos leitores alguns resultados de nossa experiência 

como estagiários no Museu Histórico de Santa Catarina. Durante o segundo semestre de 

2009 digitalizamos aproximadamente 100 imagens datadas da primeira metade do 

século XX, que integram o acervo de fotos da Reserva Técnica do referido museu. O 

relatório informa sobre a trajetória de nossa intervenção, apresenta reflexões pessoais de 

cada membro da equipe, assim como dificuldades e perspectivas relacionadas a esse 

tipo de trabalho.  

Dentre as dificuldades, achamos importante dividir com os que nos lêem, em 

especial se esta pessoa for aluna do Curso de História e estiver em processo de 

elaboração do projeto, que, ao longo da prática, os objetivos se afastam 

consideravelmente do que estava proposto no papel. Nossa vontade inicial era trabalhar 

com o tema dos desconhecidos. Como é possível ver nos anexos, através do projeto 

entregue no primeiro semestre de 2009 (ANEXO 1), muitas das fichas de fotografias 

que observamos apresentavam o adjetivo desconhecido ao fazer referência a um sujeito 

ou local. Encantados com o que poderia ser mais uma fresta para se observar a história 

das pessoas comuns, resolvemos pautar nossa intervenção nestes retratos ocultos de 

pessoas sem nome, como bem diz o título do projeto. Porém, o tempo e o contato com o 

acervo e com quem lá trabalha trouxeram informações que passaram despercebidas no 

período de observação do campo e que podem ser conhecidas ao longo do relatório.  

Sendo assim, ao reformular o projeto, no segundo semestre de 2009, optamos 

por fazer o processo inverso do que se recomenda: ao invés de partir de um tema em 

busca de algo que o subsidie, partimos de fotos selecionadas por gosto e pelo fato de 

serem originais. Feita esta decisão, reunimos as amostras escolhidas e costuramos suas 

relações através do tema ‘Passagens’, sugerido pela Professora Janice. Também os 

nossos objetivos foram modificados ao longo do estágio. O desejo de ter como produto 

final um vídeo, um catálogo e uma exposição foi reduzido ao que as condições reais 

permitiram: um catálogo virtual. Em nossas conclusões aprofundaremos como se deu o 

processo de afunilamento dos objetivos finais. 

Como reflexões individuais temos os seguintes ensaios: “Dupla passagem: do 

fato à foto e do papel ao pixel - Pensamentos sobre memória virtual”, de Mariana Rotili 

da Silveira, que discute as relações entre o processo de digitalização de documentos e 
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sua reflexão na memória de sujeitos inseridos nessa realidade de lembranças virtuais; o 

texto “Do papel ao virtual: reflexões sobre a imagem máquina”, no qual Renan 

Ritzmann de Oliveira aborda algumas diferenças técnicas entre a fotografia analógica e 

a fotografia digital. Quais são as diferenças presentes na imagem digital que a tornam 

especifica e em que medida ela faz ou não parte de um processo mais antigo de tornar 

ainda mais complexas as das técnicas de representação. 
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1. TRAJETÓRIA DE ESTÁGIO 

 

 
Pouco antes do final de um primeiro semestre de aulas teóricas e muitas leituras, 

na disciplina de Patrimônio Cultural, tivemos que realizar a escolha de um campo de 

estágio entre aqueles que estavam sendo oferecidos pelas professoras Janice e Maria 

Teresa. No início estávamos em equipes diferentes, mas pela vontade de trabalhar em 

acervos fonográficos ou visuais da Casa da Memória, visto que fazemos parte do 

Laboratório de Imagem e Som (LIS), nos aproximamos. Porém, passados alguns dias da 

escolha, fomos informados de que aquele campo não estaria disponível e então 

seguimos para o Museu Histórico de Santa Catarina, instituição que se colocou como 

campo de estágio pela primeira vez em 2009.  

Como primeiros estagiários a trabalhar no local, nosso contato inicial foi tímido. 

Ainda na primeira parte da disciplina tivemos que fazer um reconhecimento do Museu, 

para depois estabelecer uma temática de trabalho nos moldes da intervenção que a 

Disciplina pede em sua parte II, e que fosse ao encontro dos interesses do campo de 

estágio. Apesar da timidez, conseguimos conhecer os bastidores do Museu, acompanhar 

sua rotina, bem como a de seus funcionários. Tivemos acesso a algumas áreas do Museu 

que não são abertas ao público, entre elas o porão, o sótão e aquela que acabou por ser 

nosso local de trabalho: a reserva técnica.  

Trabalham na reserva técnica as profissionais Jaqueline e Rose. Lá são 

restaurados, de maneira artesanal, muitos dos objetos do Museu, além de serem 

guardados alguns objetos que não estão em exposição no momento. Encontramos na 

reserva técnica algo que nos interessou e que já tínhamos pensado em trabalhar, caso 

fôssemos para outro campo: um acervo de fotos antigas. Mais de mil fotos estão 

guardadas em um armário e não são expostas ao público devido à dificuldade de 

organizar esse tipo de acervo, o qual exige certos cuidados, muito específicos. Apesar 

do nosso interesse, de início não foi fácil acessar as fotos. Primeiramente tivemos que 

olhar as fichas de identificação, as quais foram confeccionadas por volta do ano 2000. 

Havia dois tipos de fichas: um, contendo apenas um tema ou título e a numeração das 

fotos correspondentes, e outro tipo que as descrevia mais detalhadamente, inclusive com 

informações técnicas da imagem. Nesse momento nos ativemos ao segundo tipo, com 

fichas escritas com base em informações provenientes das fotos, em que cada número  

correspondia a uma imagem do acervo com a qual, vale ressaltar, ainda não tínhamos 
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contato direto. As descrições dessas fichas despertaram nossa atenção. Enquanto 

algumas carregavam o máximo de informações como o nome das pessoas fotografadas, 

local, fotógrafo, data, um número expressivo tinha apenas as inscrições “homens 

desconhecidos”, “mulheres desconhecidas”, “crianças desconhecidas” e “lugares 

desconhecidos”. A partir daí surgiu o interesse em trabalhar com esses exemplares. 

Ao longo do período em que observamos as fichas, conversamos com 

Christiane, arte-educadora e nossa principal interlocutora no campo, acerca das 

demandas do Museu, buscando uma maneira de contribuir com as necessidades da 

instituição através da nossa intervenção. Sugerimos fazer um produto que pudesse ser 

vinculado ao site do Museu, no intento de ajudar na divulgação do mesmo e das 

atividades desenroladas no espaço. Após nossa descoberta das “fotos desconhecidas”, 

pensamos em fazer um produto audiovisual com os materiais. Logo, estruturamos um 

projeto de intervenção para o segundo semestre de 2009, no qual utilizaríamos um 

scanner para digitalizar as fotos. Dada a realização do processo, elaboraríamos um 

produto audiovisual utilizando os resultados da digitalização. 

Após a confecção e apresentação do projeto de intervenção, conseguimos 

autorização para lidar não só com as fichas, mas com as fotos. Ao longo de agosto e 

setembro, intervimos no acervo e tivemos contato direto com as fotos alocadas na 

reserva técnica. Como graduandos de história e futuros pesquisadores, ficamos 

admirados com as imagens antigas ali guardadas. Porém, como em todo bom campo de 

estágio, tivemos algumas constatações que não estavam planejadas dentro do nosso 

projeto de intervenção. Grande parte das imagens que datam da primeira metade do 

século XX não é original, são reproduções daquelas imagens antigas em material de 

melhor qualidade, que provavelmente foram feitas antes das fotos entrarem no Museu, 

visto que grande parte do acervo é fruto de doações. Mas houve uma constatação ainda 

mais inesperada: muitas das fotos que julgávamos desconhecidas, em função das 

informações provenientes das fichas de identificação, não eram tão desconhecidas 

assim. Ao comparar algumas fotos, vimos pessoas que se repetiam, nomeadas em 

algumas fotos e desconhecidas em outras. Logo, constatamos que a nomeação como 

“desconhecidos” devia-se mais a uma falta de informações das fichas e de quem fez a 

identificação das fotos, do que ao anonimato das pessoas fotografadas. Com isso, 

tivemos que rever nossos planos. A idéia continuou a ser a realização de um produto 

para anexar ao site. Porém, tínhamos que repensar com quais fotos trabalharíamos, uma 
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vez que o processo de digitalização era complexo e demorado, o que diminuía o número 

de fotos a ser digitalizado. 

Nosso contato com as fotos, uma experiência bem diferente se comparada a de 

lidar apenas com suas fichas de identificação, diga-se de passagem, voltou nossos olhos 

para as fotos da primeira metade do século XX. Com esse foco em mente, começamos o 

processo de digitalização, ainda sem um tema específico. A vontade de digitalizar 

devia-se ao fato de pensarmos a digitalização como uma maneira de criar um novo tipo 

de acervo para aquelas imagens, um acervo virtual que promovesse o contato do público 

com as imagens de forma que os originais fossem preservados. Com um scanner 

emprestado por nossa orientadora de estágio, a partir do mês de outubro passamos a ir 

ao Museu para digitalizar algumas das fotos da reserva técnica. Em função do tempo, 

tínhamos consciência de que, das mais de mil fotos que compõem o acervo, teríamos 

que nos deter em cem, aproximadamente.  

Entre setembro e outubro deste ano nós realizamos a digitalização das fotos que 

nos chamaram atenção durante os dois primeiros meses em que fizemos a análise do 

acervo. Essas fotos abrangiam alguns temas distintos, como enterros, casamentos, 

passeios de barco, fotos da ponte Hercílio Luz, pessoas andando nas ruas. Com uma 

sugestão de nossa orientadora, conseguimos articular esses temas através de um fio 

condutor: passagens. Nos demos conta de que estávamos trabalhando com imagens que 

traziam desde pessoas passando em cenários do cotidiano até mesmo ritos que 

marcavam passagens simbólicas. Essa linha de observação nos inspirou para que 

continuássemos o processo de digitalização, visando a produção de um álbum virtual. 

Cabe ressaltar que as fotos que digitalizamos não só tinham temas variados, mas 

procedência e formatos variados. Por mais que houvesse muitas reproduções de fotos 

originais, conseguimos, em meio a um grande acervo, localizar algumas fotos do início 

do século feitas com material de época e que traziam, no verso, dedicatórias escritas a 

mão. Conseguimos digitalizar pouco mais de cem fotos, do início de outubro até 

meados de novembro, indo ao MHSC uma tarde por semana. O material digitalizado 

serviu de base para nosso produto final, uma galeria virtual que pode ser acessada 

através do link <http://www.flickr.com/acervomhsc>. Lá as fotografias foram divididas 

em subitens: Ponte Hercílio Luz, pensada enquanto um lugar de passagem, travessia de 

um ponto a outro; Passagens Artísticas, com imagens que apresentam uma composição 

fotográfica acurada; Passagens e Lembranças, eixo que abarca grande parte dos retratos 

digitalizados, dos quais muitos apresentam dedicatórias ou informações escritas à mão 
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em seu verso; e Passagens Simbólicas, onde estão as fotos de casamentos encontradas 

no acervo. Por uma questão de direitos de propriedade da imagem, num primeiro 

momento decidimos não abrir o link para a visitação do público. Portanto, sua função 

reside na amostra para a equipe do Museu de uma proposta para o trato com as imagens 

depois de digitalizadas. Nosso desejo era que o material fosse integrado ao site da 

instituição, mas, por uma dinâmica interna à FCC, segundo a qual todos os sites 

vinculados à Fundação devem ter o mesmo formato, não foi possível, ainda no segundo 

semestre de 2009, disponibilizar uma galeria de imagens que apresentasse o acervo da 

Reserva Técnica.  
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2. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO ESTÁGIO 
 
 
2.1 – Dupla passagem: do fato à foto e do papel ao pixel1. Pensamentos sobre 
memória virtual 
 

Mariana Rotili da Silveira 
 

 

No filme Lés carabiniers (1963), de Godard, dois lúmpen-camponeses 

preguiçosos são induzidos a ingressar no Exército do rei mediante a promessa de que 

poderão saquear, estuprar, matar ou fazer o que bem entenderem com os inimigos, e 

ficar ricos. Mas a mala com o butim que Michel-Ange e Ulysse trazem, em triunfo, para 

casa, anos depois, para suas esposas, contém apenas centenas de cartões postais de 

monumentos, de lojas de departamentos, de mamíferos, de maravilhas da natureza, de 

meios de transporte, de obras de arte e de outros tesouros catalogados de todo o mundo. 

É com este trecho que Susan Sontag abre uma das reflexões do livro Sobre Fotografia, 

usado como referência na elaboração deste ensaio. Na tentativa de extrair uma 

interpretação a respeito do que contou Susan, podemos pensar a atitude dos dois 

camponeses como uma elevação da fotografia ao posto de objeto sagrado, talvez o mais 

misterioso a que eles estiveram expostos em suas andanças. Em nossa prática curricular, 

meu colega Renan e eu tivemos contato com imagens antigas, mas depois de viajarmos 

por décadas, lugares e rostos, ficou, para mim, a questão: será que conseguimos 

compartilhar do feitiço que as imagens congeladas podem suscitar ou a fotografia 

perdeu um pouco de sua importância? 

Em nossa intervenção no acervo de fotos da Reserva Técnica do Museu 

Histórico de Santa Catarina (MHSC), tivemos como principal atividade a digitalização 

de parte das fotografias. Com o auxílio de um scanner, criamos cópias digitais para 

fotografias originalmente localizadas em suporte de papel, resultantes do processo 

químico convencional. Penso ser importante fazer esta diferenciação, pois ao contrário 

das fotografias digitais, que são um ajuntamento de códigos em que a matriz não se 

diferencia das cópias, as fotos com que trabalhamos foram clonadas para outro suporte, 

abrindo novas possibilidades de utilização, porém os originais permaneceram em suas 

dimensões anteriores. Com os resultados do processo de digitalização em meu pen 

drive, esperando por catalogação e legendas, muitas questões surgiram. Um aparelho de 
                                                 
1 Pixel é o menor ponto que forma uma imagem digital, sendo que o conjunto de milhares de pixels forma 
a imagem inteira. 
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menos de cinco centímetros de comprimento continha a mesma quantidade de imagens 

que ocupavam mais de dez pastas de plástico na Reserva Técnica. Até então eu pensava 

que nossa intervenção cumpriria seus objetivos assim que as imagens digitalizadas 

fossem disponibilizadas no site do Museu e, feito isso, torcia para que futuros 

estagiários levassem a proposta adiante, quem sabe assim abrindo um novo campo de 

pesquisa para estudiosos que utilizem a fotografia como documento e também para 

curiosos. Mas e depois? Como lidar com essa memória digital? Já estamos fazendo 

isso?  

Minhas dúvidas se agravaram depois que uma amiga pediu algumas fotos de 

uma viagem que fizemos. Percorri pastas e mais pastas do computador, rastreei pen 

drives e só depois lembrei da caixa de CDs com arquivos antigos. Se encontrar o CD 

com as tais fotos foi demorado, muito mais tempo eu passei olhando os arquivos 

passados. Fotos de momentos que eu não lembrava mais, momentos que eu não 

lembrava de terem sido fotografados. O que a fotografia digital fez com a nossa 

memória? Com a minha, pelo visto, houve uma confusão. Recorri aos álbuns de foto em 

papel em busca de alguma resposta. Reparei que, enquanto meu aniversário de um ano 

de idade tem pouco mais de 30 fotos, uma ida à Lagoa da Conceição, num sábado de sol 

em 2007, tem 146. Em 1990, ano do meu primeiro aniversário, meu pai tinha uma 

Kodak analógica que morava numa bolsa amarelo-ovo estofada de tecido vermelho, 

poderosa para um amador. Exigia um ombro livre apenas para carregá-la. Em 2007, eu 

tinha uma câmera digital compacta que cabia no bolso da calça. Dado este exemplo, 

tendo a pensar que a virada da tecnologia analógica para a digital foi o clímax de um 

processo de adaptações que se desenrolaram ao longo da História da Fotografia. 

A primeira fotografia é atribuída a Joseph Nicéphore Niépce, francês que teria 

sido o precursor na técnica de criação de imagens por meio de exposição luminosa e 

fixação em uma superfície sensível, em 1826. Porém, para aqueles que não precisam se 

agarrar a datas oficiais e personagens fundadores, a fotografia pode ser pensada como 

filha de vários pais. Sua invenção resultaria de um processo de acúmulo de descobertas 

por parte de diversas pessoas, trabalhando e pesquisando juntas ou em paralelo ao longo 

de muitos anos e em diferentes regiões do mundo. Contudo, ao falarmos nas adaptações 

que trouxeram a tecnologia fotográfica para fora de restritos laboratórios e a entregou às 

mãos de curiosos, Sontag diz que “o inventário teve início em 1839, e, desde então, 

praticamente tudo foi fotografado, ou pelo menos assim parece” (SONTAG, 2004, 

p.13).  
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A insaciabilidade do olho de que fala a autora em Sobre a Fotografia abre 

caminho para interpretações diversas, das quais destaco duas: podemos pensá-la como 

fruto direto do desenvolvimento da tecnologia das câmeras fotográficas ou reflexo do 

desejo de reter o mundo em imagens, tal qual uma coleção de figurinhas das nossas 

vidas. Estas reflexões da autora datam de 1977, tempo em que a foto podia ser 

considerada um objeto palpável. As quatro linhas definidoras das margens da imagem 

formatavam um artefato leve, de produção barata, fácil de transportar, de acumular e de 

armazenar. Mas a História nos conta que nem sempre foi assim. De início, a fotografia 

foi considerada coisa de iniciados. Sua prática demandava um aparato caro e 

complicado, e era exercida como passatempo de ricos. Atravessando do século XIX 

para o final do XX, em meados dos anos noventa podemos observar os primeiros passos 

da fotografia digital. A evolução tecnológica impôs um novo ritmo à criação de 

imagens. 

  

A partir de meados dos anos 90 uma série de tecnologias empurram cada vez 
mais à utilização da fotografia digital: Os scanners a cores inundam o 
mercado a preços extremamente atraentes A era das câmaras digitais para 
uso doméstico inicia-se com Apple QuickTake 100 (1994), Kodak 
DC40(1995), Casio QV-11 (com monitor LCD, final de 1995) e a Cyber-
Shot da Sony (1996), que acabaria por penetrar com sucesso no mercado, ao 
mesmo tempo a Epson lança a primeira impressora de qualidade fotográfica, 
a Epson Stylus Photo. (PEREIRA, 2004.) 

 

A descrição acima só foi possível depois da industrialização da tecnologia da 

câmera, processo que abriu caminho para a democratização da experiência fotográfica. 

Quando falamos em democratização, convém não generalizar. Apesar da expansão da 

indústria, fotografar continuou sendo uma atividade custosa e que demandava paciência. 

É com a facilidade oferecida pela tecnologia digital que qualquer um se sente convidado 

a tirar fotos. O que antes era guardado para celebrações e datas significativas adaptou-se 

a momentos muito menos solenes, tornou-se um ato cotidiano. 

 

Entre as principais mudanças, é possível destacar a pulverização de câmeras 
nas mãos de fotógrafos amadores; a distribuição descentralizada das 
imagens e o uso mais instantâneo das cenas capturadas. Mas, há um aspecto 
que tem recebido pouca importância por parte de pesquisadores da imagem: 
a preservação da memória fotográfica com as tecnologias digitais. 
(GOVEIA, 2009, p.2) 
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Estamos numa época de dependência da imagem. Viajar sem levar uma câmera 

na bagagem tornou-se quase inconcebível e, quanto mais fotos, mais elementos para 

provar aos outros que realmente estivemos em determinados lugares ou maior o 

conforto em saber que os momentos registrados em imagens não se perderão na 

memória. A captura de instantes que antes faziam parte da memória visual apenas de 

quem os vivenciou foi ainda mais facilitada com a adaptação de câmeras fotográficas 

para telefones celulares.  

Montagens e intervenções nas imagens não são exclusividade dos tempos 

digitais. Recortes e sobreposições de negativos alteravam o conteúdo das fotografias 

desde as primeiras experiências em laboratório. Entretanto, fotografar encontrou no 

desenvolvimento das técnicas de manipulação da imagem a desculpa para não se jogar 

nada fora. O que vale ou não vale a pena guardar na memória fica ainda mais pessoal 

quando se tem como corrigir imperfeições ou detalhes que nos desagradam através de 

softwares cada vez mais sofisticados. De que memória estamos falando? Da nossa, na 

do computador? Como descrever a fotografia digital? O que a constitui? Como se dá a 

relação entre pessoas e a memória medida em pixels?  

Talvez as fotos não sejam mais tão estimadas. O suporte de papel, o porta-retrato 

e o álbum eram acondicionamentos visíveis e limitados, que permitiam a observação a 

olho nu. A vida digital precisa de máquinas como mediadoras. E como elas estão cada 

vez mais potentes, acumulamos arquivos até que seja preciso liberar espaço. Com a 

imagem digital, a espera é ínfima. A expectativa trazida pelo tempo de revelação das 

fotografias analógicas cedeu lugar à quase instantaneidade. A máquina tornou-se objeto 

de captura e exibição. A rápida revelação no pequeno visor de cristal líquido sugere 

uma grande mudança na nossa memória fotográfica. Podemos duplicar as imagens 

infinitamente, bem como descartá-las num clique. A busca pela foto no CD causou-me 

vertigem: se eu tive dificuldades em traçar uma história íntima a partir dessas imagens, 

o que pensar no caso dos historiadores? Como pesquisadores poderão desenvolver suas 

atividades ao lidar com a digitalização da memória e com tanta memória que já é digital, 

sem uma contrapartida palpável? 

A perspectiva documental que transformou a ótica tradicional da história em 

relação à fotografia deu-se quando esta ainda era dotada de materialidade.  

 

De lá para cá, tanto a noção de documento quanto a de texto continuaram a 
ampliar-se. Agora, todos os vestígios do passado são considerados matéria 
para o historiador. Desta forma, novos textos, tais como a pintura, o cinema, 
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a fotografia etc., foram incluídos no elenco de fontes dignas de fazer parte 
da história e passíveis de leituras por parte do historiador. (MAUAD, 1997, 
p. 402) 

 

A leitura que ultrapassa a avaliação da fotografia como mera ilustração a vê 

como produção humana, portanto, produto e vetor das relações sociais historicamente 

dadas. Assim, as imagens passaram a ser consideradas fontes de conhecimento do 

passado e do presente, na medida em que apresenta, aos que a observam, realidades 

outras, distantes e exóticas, que os olhos não alcançam.  

 

Materialização da experiência vivida, doce lembrança do passado, memórias 
de uma trajetória de vida, flagrantes sensacionais, ou ainda, mensagens 
codificadas em signos. Tudo isso, ou nada disso, a fotografia pode ser. 
(MAUAD, 1997, p. 405) 
 

 

Entre o sujeito que olha e a imagem olhada, existe muito mais do que se pode 

ver. Desde o clique que a produz até sua veiculação, circulação e recepção, múltiplas 

leituras e significações são atribuídas às imagens. Para Barthes (1984), na composição 

de significado da foto há três fatores principais envolvidos: o fotógrafo (operator), o 

objeto (spectrum) e o observador (spectator). O fotógrafo lança seu olhar sobre o 

assunto, ele o contamina e faz as fotos segundo seu ponto de vista. O objeto (ou 

modelo) se modifica na frente de uma lente, simulando uma coisa que não é. No caso do 

observador, ele gera mais um campo de significado, lançando todo o seu repertório e 

alterando mais uma vez a imagem. Segundo Ana Mauad, ao olhar para as imagens 

 

[...] a análise deve resultar tanto num ponto de vista social - daquele que ao 
apertar o botão tira da realidade significados que sofrem a influência da visão 
de mundo em que se insere – quanto em aspectos da tecnologia fotográfica 
contemporânea que possibilitou, ou não, a existência de determinadas 
imagens. (MAUAD, 1997, p. 408) 
 

 

Se a fotografia carrega em si parte do acontecimento, visto que é um fragmento 

do fato, como lidar com o infinito quebra-cabeça que a tecnologia digital nos entregou? 

A diminuição no tempo de exposição do objeto diante da câmera para uma fração de 

segundo permite a captura de centenas de fotos num único minuto. Muitas imagens, 

muita informação, maior a preocupação com cuidados específicos. Como garantir o 

deleite dos futuros pesquisadores? 
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Por meio de fotografias é possível descobrir e recontar partes da história. Porém, 

esse tipo de reconstrução depende do cuidado com o arquivamento desses documentos. 

Como organizá-los de maneira que eles durem mais? A penetração da tecnologia em 

nosso cotidiano não nos tira da posição de seus reféns. Pensando historicamente, tudo é 

ainda muito recente. Não temos como garantir a durabilidade de CDs, DVDs, pen drives 

e muito menos de plataformas de hospedagem virtual como sites, blogs e contas de e-

mail. A digitalização de todo tipo de informações gerou uma mudança no modo de 

preservação e distribuição da imagem. O domínio privado perde força num tempo de 

sociedades em redes virtuais. Soma-se a isso a falta de segurança da internet, território 

livre para hackers e pessoas mal intencionadas.  

Essa visão apocalíptica de falência da memória, seja ela pessoal ou social, em 

tempos de emergência da tecnologia digital, é um dos extremos ao se tratar desse 

assunto. Ao delegarmos a cérebros eletrônicos2 nossas lembranças em fotos, textos, 

sons e vídeos, transferimos parte da nossa memória a apêndices suspeitos. Na outra 

ponta temos seus defensores, que alegam ser este o caminho para fomentar ainda mais 

memória. Apesar deste texto se aproximar de uma visão mais pessimista, o intento é o 

de pensar os limites e potencialidades dos novos meios tecnológicos de informação e 

como este processo interfere na memória. O tom por vezes condenatório é resultado de 

reflexões preocupadas de quem lidou com este processo de digitalização e despertou 

para a complexidade que é pensar em sistematizar informações digitais. As críticas não 

deixam de reconhecer esta tecnologia como grande facilitadora da vida e parte do nosso 

tempo. Entre suas vantagens está a melhoria no acesso, oferecimento de outras 

possibilidades de conservação e difusão dos documentos, maior praticidade na 

localização das informações solicitadas pelos usuários e preservação dos originais, dada 

a substituição do manuseio pela interação com imagens on-line. A facilidade em 

reproduzir e difundir informações deu-se, ao longo da história, através do 

desenvolvimento de suportes cada vez menos duradouros.  Porém, sua sedução não 

deve nos desligar da preocupação de pensar na escrita da nossa história e na grande 

quantidade de documentos digitais que se colocam como fontes. 

 
Entretanto, com a revolução informacional, com a informática, a 
obsolescência ganhou destaque e nos torna todos ignorantes cotidianos, já 
que a rapidez das novidades do mundo eletrônico é enorme e historicamente 
inédita. (MANINI, 2004, p.1) 

                                                 
2 Referência à música Cérebro Eletrônico, de Gilberto Gil. A música integra o terceiro álbum do cantor, 
Cérebro Eletrônico, lançado em 1969. 



 20 

 

Dado o ritmo frenético com que a tecnologia se recicla e torna os modelos 

anteriores descartáveis, é primordial advertir para a necessidade de uma constante 

transferência do documento para mídias mais atualizadas. Como não há certeza da 

leitura e aceitação pelos softwares, ignorar ou deixar isso para depois coloca em cena o 

risco de se perder o acervo em pouco tempo. 

 

A preservação depende não apenas do acondicionamento ambiental, pois 
existem fatores tão importantes como a qualidade do material da mídia. O 
ideal é pensar na preservação já na aquisição do produto. Testes realizados 
durante o projeto mostram que um CD-ROM ou CD-R apresentam melhor 
qualidade quando sua camada metálica utiliza material mais nobre. As 
mídias ideais seriam as de ouro com prata ou totalmente de ouro, apesar de 
terem um custo mais elevado. A qualidade da mídia é fundamental para a 
preservação. (INNARELLI, 2006) 

 

Para além da transitoriedade das mídias, entendidas aqui como suportes para 

gravação de conteúdos, sua dificuldade de conservação e o desconhecimento de suas 

propriedades potencializam os riscos de perda, deterioração ou destruição. Também a 

falta de critérios de seleção e avaliação histórica dos documentos coloca-se como uma 

barreira a ser transposta para que se vislumbre boas paisagens nesse horizonte digital.  

A sistematização das informações digitais deve chegar de maneira eficiente aos 

usuários de acervos documentais e ao público em geral. Para tanto, é necessário um 

sistema de visualização e pesquisa competente, afinal, de que adianta digitalizar as 

imagens e não disseminá-las de forma efetiva? Um alerta feito pelo pesquisador Ricardo 

Mendes sinaliza que  

 

[...] é urgente, num quadro maior, estudar as relações entre fotografia e 
cultura que ocorrem na Internet, aspecto para o qual NENHUMA instituição 
brasileira (de pesquisa acadêmica a instituições de memória) está orientada e 
equipada. (MENDES, 2004, p.8) 

 

 

O tempo que passei no MHSC a digitalizar parte do acervo ficava mais 

estimulante na medida em que eu pensava no potencial de circulação que as imagens 

ganhariam. Ao tornarem-se produtos digitais, poderiam ser vistas por qualquer pessoa 

em qualquer lugar do mundo que tivesse condições técnicas e culturais que garantissem 

seu acesso. Entretanto, com as leituras e reflexões feitas para a elaboração deste ensaio, 

pergunto: a multiplicação do arquivo digital e sua conseqüente difusão pela internet 
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garantem a perenidade da memória? A popularização diminuiu o valor da fotografia? 

Deixar as imagens encerradas em computadores e cartões de memória não as condenaria 

ao completo esquecimento? Talvez a resposta para algumas dessas questões não repouse 

tão exclusivamente no aspecto tecnológico deste processo, mas sim na relação que as 

pessoas estabelecem com esta realidade. A maior procura por máquinas fotográficas 

aponta que a fotografia não perdeu seu valor, mas sim pode estar mais viva do que 

nunca. Resta saber a quantas anda sua expectativa de vida e se teremos arqueólogos da 

imagem revirando baús virtuais esquecidos para remontar a História. 
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2.2 – Um scanner e muitas possibilidades: reflexões sobre a imagem-máquina 

 

Renan Ritzmann de Oliveira 

 

Disciplinas de estágio são algo delicado dentro do projeto político pedagógico de 

um curso. Elas procuram pôr o graduando em conexão com a prática, para além dos 

pressupostos teóricos que ele aprende em sala de aula. Mas no final, o graduando deve 

retornar e articular a experiência vivida na prática com um pouco da teoria que aprende, 

para produzir um saber que diz respeito à experiência vivida no campo de estágio. Então 

proponho aqui uma breve reflexão sobre a experiência que tive na digitalização de fotos 

no Museu Histórico de Santa Catarina. 

Ao longo do segundo semestre de 2009, eu e minha colega de graduação 

Mariana nos incumbimos da tarefa de digitalizar algumas das fotos que estão guardadas 

na reserva técnica do Museu Histórico. A reserva guarda mais de 1.000 fotos, 

provenientes de doações, em sua maioria; nunca foi feita nenhuma exposição com elas, 

pois um acervo de fotos envolve cuidados muito específicos, diferentes de outros 

procedimentos utilizados com os objetos daquele museu. Eu e minha colega tomamos a 

iniciativa de digitalizá-las em função de fatores como esse. Além de que mantínhamos a 

esperança de que a digitalização daquele conteúdo fotográfico pudesse, num futuro 

próximo, facilitar sua exposição ao público. Semelhante ao que falou o teórico da 

ciência da informação Rubens Silva, o que está em jogo na digitalização de acervos 

fotográficos é: 

 

[...] sua relevante aplicabilidade na tessitura social, no sentido de preservação 
da memória visual, do fortalecimento da identidade, e do acesso a um 
conteúdo informacional pleno de elementos para a ampliação do conhecimento 
em todos os âmbitos da formação social e cultural. (SILVA, 2006: p.1) 

 

O acervo no qual estávamos trabalhando apresenta fotos de Santa Catarina, em 

sua maioria, das mais variadas épocas. Porém, optamos por trabalhar com algumas 

imagens que abrangem a primeira metade do século vinte (aproximadamente 100 fotos). 

Os fotógrafos e estúdios fotográficos que tornaram essas imagens viáveis naquela época 

jamais imaginaram a possibilidade de que elas viessem a ficar guardadas em um acervo, 

muito menos que fossem transformadas em conteúdo digital para visualização através 

de softwares e hardwares. É interessante pensar não só nesses estúdios e fotógrafos 



 24 

daqueles tempos, mas como hoje ainda é uma novidade para muitos colocar fotos dentro 

de um equipamento (scanner) no qual elas são codificadas e apresentadas em uma tela 

logo na seqüência. Para citar um exemplo que tirei da minha experiência de estágio, tive 

a oportunidade de pegar em mãos um retrato de 1901. Um sentimento antiquário que 

tenho dentro de mim fez com que eu ficasse maravilhado com aquilo. Porém, menos de 

5 minutos depois o retrato havia sido convertido em memória virtual, e estava apto para 

ser enviado para milhares de pessoas por e-mail (embora não tenhamos feito isso). 

Após algumas leituras referentes à fotografia, especialmente a coletânea de 

textos “Imagem-Máquina” organizada pelo professor de cinema André Parente, fiquei 

intrigado, pensando se essas imagens virtuais que estávamos produzindo eram tão 

diferentes daquelas originais que nos dispusemos a reproduzir através do scanner. A 

dúvida que me ocorreu foi saber o que é a imagem digital, e em que medida ela é tão 

distinta daquelas “reproduções originais” que eu tinha em minhas mãos ali no Museu. O 

artista plástico Rogério Luz tem uma afirmação interessante, mas ousada no que se 

refere à imagem digital: 

 
De modo geral, é preciso inserir as novas descobertas no movimento mais amplo 
de mutação de parâmetros de representação simbólica e de ação comunicativa. 
Por si só, a imagem digital simulada não indica mutação alguma em relação à 
imagem ótica analógica. A realidade virtual das imagens computadorizadas é um 
dentre os sintomas daquele movimento. São imagens dependentes de 
modificações sofridas pelo próprio estatuto da imagem no Ocidente, que 
encontram sua origem no Renascimento. (LUZ, 1993: p.51) 

 
O autor trabalha com a idéia de que a imagem digital dá seqüência a uma 

mudança nos padrões de representação que vem ocorrendo desde o Renascimento, uma 

associação interessante visto que, desde os primórdios da modernidade, as técnicas de 

confecção e reprodução de imagens se tornaram cada vez mais complexas. A imagem 

virtual pode ser vista dentro dessa longa história. Não se deve esquecer que a época da 

imagem virtual é a época da computação, e ambas, de certa maneira, são frutos da 

corrida tecnológica do pós-guerra e das complexas indústrias de software e de hardware 

que vem se desenvolvendo nas últimas décadas.  

Mas a imagem virtual, assim como aquela imagem proveniente da fotografia 

analógica, tem uma história comum, que passa pelo aprimoramento das técnicas de 

decomposição da imagem. Como disse Edmond Couchot, “A automatização das 

técnicas de figuração não progrediria sem o progresso paralelo do conhecimento dos 

processos analíticos que permitem decompor a imagem” (COUCHOT, 1993: p.37). 
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Vale a pena usar alguns argumentos do aludido artista plástico e do designer Joaquim 

Marçal Ferreira de Andrade para fazer uma rápida diferenciação de algumas dessas 

técnicas: 

 
A fotografia permitiria dominar a unidade de imagem obtida a partir de um 
centro organizador – o furo para a entrada da luz – mas não possibilitará descer 
abaixo do nível de organização do plano (impossibilidade de ter acesso 
diretamente a cada um dos grãos argênticos da placa sensível). (COUCHOT, 
1993: p.37) 
 

   

Uma técnica fundamental no ramo da decomposição de imagens e que deve ser 

historicizada foi a autotipia, inventada pelo alemão Georg Meisenbach em 1882: 

 

O desenvolvimento do processo denominado autotipia pelo alemão Georg 
Meisenbach, que o patenteou em 1882, possibilitou uma verdadeira 
“revolução” na imprensa periódica ilustrada. Nele, a imagem original de tons 
contínuos era reproduzida através de uma malha de vidro, sendo então 
fragmentada em pequenos pontos, distribuídos de maneira regular e cujo 
tamanho variava em função da tonalidade específica de cada área da imagem. 
Através desse processo, gravava-se uma chapa denominada clichê, onde os 
pontos, em alto-relevo, correspondiam às áreas escuras da imagem. Os clichês 
podiam ser montados juntamente com os blocos de texto e impressos 
simultaneamente pelo processo tipográfico então adotado na indústria gráfica. 
(ANDRADE, 2005: p.81) 
 

 
A autotipia colaborou muito para a difusão da imprensa ilustrada no final do 

século XIX. Através dessa técnica, imagens passaram a ser “quebradas” em pontos, que 

seriam reorganizados e reproduzidos em papel ao lado de conteúdo textual. Ainda na 

metade do século XIX tentaram-se outras técnicas, como foi o caso do pantelégrafo, 

uma espécie de ancestral da televisão. A televisão no século XX foi um grande avanço 

nesse ramo, pois podia decompor a imagem móvel e reconstituí-la sob uma espécie de 

mosaico luminoso. Esse aperfeiçoamento de técnicas de decomposição foi auxiliado 

pelo computador na segunda metade do século XX, e resultou na imagem digital: 

 

Essa última etapa na busca do menor elemento constituinte da imagem foi 
superada graças ao computador. O computador permitia não somente dominar 
totalmente o ponto da imagem – pixel – como substituir, ao mesmo tempo, o 
automatismo analógico das técnicas televisuais pelo automatismo calculado, 
resultante de um tratamento numérico da informação relativa à imagem. 
(COUCHOT, 1993: p.37) 
 

Com o surgimento do pixel, a configuração de imagens foi reduzida a um 

mosaico de pontos, que com o auxílio do computador são passíveis de codificação. 
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Conseqüentemente, temos a possibilidade de utilizar um maquinário apropriado para 

transmitir esses códigos e traduzi-los. O professor Derrick Kerckhove fez uma 

comparação interessante sobre esse tipo de código, o pixel e o alfabeto ocidental. 

Segundo ele, “a lógica ocidental é sinônimo de uma boa divisão” (KERCKHOVE, 

1993: P.56) É possível imaginar que, da mesma maneira que temos um interesse em 

dividir os fonemas e classificá-los, teríamos um interesse em dividir imagens para 

operar os seus pontos individualmente, segundo nossa vontade.  

Quase da mesma maneira que o alfabeto reduziu nossa experiência sensorial a 
uma única linha de sentido, a digitalização reduz hoje nossa experiência 
mental e orgânica a uma única seqüência de informações codificadas. 
(KERCKHOVE, 1993: p.57) 

As fotografias que digitalizei no Museu entraram nesse ramo de informações 

codificadas acessíveis via computador. Como mencionei antes, fiz isso com a esperança 

de que esse conteúdo digital possa ser exposto ao público, em função das dificuldades 

existentes em se expor um acervo de fotos antigas. Ao digitalizarmos as fotos, eu e 

minha colega fizemos, de alguma forma, uma transposição de seu conteúdo para um 

suporte mais acessível ao público e mais fácil de ser divulgado no mundo 

contemporâneo, marcado pela mídia e pela telecomunicação. Félix Guattari tem uma 

frase que relata bem como essa amplitude dos meios de comunicação possibilita a 

difusão das mais variadas formas de conteúdo; para o autor, “nenhum campo de 

opinião, de pensamento, de imagem, de afetos, de narrativa pode, daqui para frente, ter a 

pretensão de escapar à influência invasiva da assistência por computador, dos bancos de 

dados, da telemática” (GUATTARI, 1993: p.177). Rogério Luz afirma que essas 

“descobertas do domínio tecno-cientifico modificam o alcance e a função da imagem 

em nossa civilização urbana. Elas incidem sobre as formas de sentir e pensar do homem 

comum” (LUZ, 1993: p.49). Nesse ponto concordo com Rogério Luz. Justamente por 

isso, penso que o trabalho que realizei naquela instituição pode abrir o caminho para 

que a instituição se empenhe na construção de um acervo digital de fotos, utilizando-se 

não apenas de uma linguagem que mantenha preservadas as fotos originais, mas que 

torne a divulgação de seu conteúdo mais viável dentro dos parâmetros informacionais 

que marcam a sociedade contemporânea.  

Uma reflexão essencial deve ser feita para olhar as imagens digitais além de suas 

características técnicas necessárias à sua obtenção. Como já falado, as imagens digitais 

situam-se em uma transformação muito maior da iconografia, que ocorre desde o 
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Renascimento. Logo, devemos entender seu uso como instrumento de novas maneiras 

de pensar o mundo e o sujeito: 

As mutações nas relações entre imagem e pensamento não pertencem ao 
regime reservado da tecno-ciência nem são provocadas por ela. Há quem 
pense que as ciências exatas possuem a chave dessas mutações e podem 
orientar, através da aplicação técnica, sua disseminação a todo o “conjunto do 
corpo social”. (LUZ, 1993: p.53) 

 

O que acabei de expor aqui é de certa maneira uma síntese entre minha 

experiência vivida no Museu Histórico de Santa Catarina e as leituras que me ajudaram 

a refletir sobre essa experiência. No final, o estágio me ensinou coisas que eu não 

esperava. Por um lado, tive a oportunidade de entrar em uma instituição pública de 

patrimônio cultural e pensar como divulgar um dos acervos que ali se encontra através 

de uma linguagem mais recente, “atualizada”, se que é possível afirmar dessa maneira. 

Por outro lado, tive a oportunidade de refletir sobre a história da imagem digital, e como 

pode ser vista dentro de um processo histórico que vai além do boom da informática e 

das telecomunicações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nossa intervenção no acervo de fotos da Reserva Técnica do MHSC se deu de 

uma maneira bem diferente da que planejamos nos primeiros momentos de elaboração 

do projeto. Lidar com um acervo tão rico e que permanece oculto foi inspirador, pois 

nosso trabalho tinha ares de desvelamento, de ineditismo. A possibilidade de trazer a 

olhos públicos uma parte de todo aquele material guardado no armário, de modo que ele 

fosse disponibilizado para consultas, já valia a ida semanal ao campo de estágio. Os 

momentos em que a fotografia em papel era traduzida para linguagem digital foram de 

vertigem, como bem disse Renan em seu ensaio. A cada foto escaneada, uma pesquisa 

poderia ser complementada, pensávamos.  

Porém, ao longo da intervenção, percebemos que desejos como os de mergulhar 

mais a fundo nas imagens, pensá-las historicamente e de tentar encontrar as pessoas 

retratadas, pensando em abordar a relação passado-presente através das fotografias, 

foram sendo tomados pelas condições objetivas que se apresentavam. Por sermos o 

primeiro grupo a estagiar no Museu, não tivemos um lugar de trabalho específico. Por 

vezes ficamos na Reserva Técnica, entre as mesas de restauro e das funcionárias. Na 

etapa de digitalização, utilizamos o computador da recepcionista, localizado na ala 

administrativa do Palácio Cruz e Souza. Essas mudanças, em alguns momentos, faziam 

com que nos sentíssemos atrapalhando a dinâmica de trabalho dos funcionários. 

Entretanto, todos foram bastante solícitos e nos deixaram muito à vontade. A 

consideração a respeito dos deslocamentos foi aqui colocada como uma sugestão para 

que, nos próximos anos, caso mais estagiários trabalhem no Museu, se pense em como 

alocar estas pessoas de modo que elas não interfiram muito na rotina de trabalhos de 

instituição.  

Voltando à digitalização, ela só foi possível graças ao empréstimo de um scanner 

pela Professora Janice. Por ser um pouco antigo, seu funcionamento é demorado. Essa 

característica fez com que nosso trabalho fosse muito mecânico, pois não encontramos 

oportunidades para analisar alguns aspectos mais iconológicos das fotos, nem questões 

mais relativas ao cotidiano das pessoas retratadas, visto que nos preocupamos mais em 

digitalizar as imagens a tempo. Conseqüentemente, percebemos o quanto trabalhar com 

história e imagens, por mais empolgante que pareça, é uma tarefa delicada, pois exige 
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grande embasamento teórico além de reflexões bem intensas sobre o contexto da 

imagem, sua produção, e dos sujeitos nelas representados.  

Trabalhar em uma instituição pública como o Museu Histórico de Santa Catarina 

foi muito proveitoso. Aprendemos muito sobre o funcionamento interno do campo de 

estágio e pudemos perceber que o trabalho nesse tipo de local é delicado, pois exige 

profissionais dedicados e conscientes de sua tarefa com a sociedade. Com nossa entrada 

na reserva técnica, percebemos o quanto a manutenção daquele patrimônio público é 

complexa e exige cuidados. 

O ato de migrar as imagens para um suporte de mais fácil divulgação, por meio 

da digitalização, só completa seu sentido quando encontra meios de chegar às pessoas. 

Apesar de todas as dificuldades em inserir nosso produto final no site da instituição, 

esperamos que a proposta de galeria virtual que fizemos seja bem vista pela equipe do 

Museu e que sirva como possibilidade para a disponibilização dessas imagens que, 

apesar de parecerem silenciosas, podem contar muito sobre a nossa história. 

 

 

 

  

 



 31 

REFERÊNCIAS 

 

ADAMS, Ansel. A cópia. São Paulo: SENAC, 1999-2000.  

 

ANDRADE, Joaquim Marçal Ferreira. Do gráfico ao fotográfico: a presença da 
fotografia nos impressos. In: CARDOSO, Rafael. O design brasileiro antes do design, 
1870-1960. São Paulo: Cosac e Naify, 2003 

 

AUMONT, Jacques. A imagem. Campinas: Papirus, 1995. 

 

BARTHES, Roland. A mensagem fotográfica. In: LIMA, Luís Costa (org.). A Teoria 
da Cultura de Massa. Rio de Janeiro: Saga, 1969. 

 

BARTHES, Roland. A câmara clara: notas sobre a fotografia. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1984. 
 

BOURDIEU, Pierre (org.). Un art moyen: essai sur les usages sociaux de la 
photographie. 2. ed. Paris: Les Editions de Minuit, 1965.  

 

BURGI, Sérgio. Introdução à preservação e conservação de acervos fotográficos: 
técnicas, métodos e materiais. Rio de Janeiro: Infoto/Funarte, 1988. 

 

CARDOSO, Ciro Flamarion, MAUAD, Ana Maria. História e imagem: os exemplos da 
fotografia e do cinema. In: CARDOSO, Ciro Flamarion, VAINFAS, Ronaldo. 
Domínios da História: ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 
p.401-417. 

 

CARNEIRO, Maria Luíza Tucci, KOSSOY, Boris. O olhar europeu: o negro na 
iconografia brasileira do século XIX. São Paulo: Edusp, 1994. 

 

CARVALHO, Áurea Maria de Freitas. Fotografia como fonte de pesquisa: histórico, 
registro, arranjo, classificação e descrição. Rio de Janeiro: Fundação Nacional Pró-
Memória, Museu Imperial, 1986. 

 

CARVALHO, Vânia Carneiro de, LIMA, Solange Ferreira de. Fotografia e História: 
ensaio bibliográfico. Anais do Museu Paulista, São Paulo, nova série, n.2, 1994. 
p.253-300. 

 



 32 

CARVALHO, Vânia Carneiro de, LIMA, Solange Ferreira de. Fotografia no museu - o 
projeto de curadoria da coleção Militão Augusto de Azevedo. Anais do Museu 
Paulista, São Paulo, nova série, n.5, 1997.  

 

CARVALHO, Vânia Carneiro de; LIMA, Solange Ferraz de. Fotografia e cidade: da 
razão urbana à lógica do consumo: álbuns da cidade de São Paulo. Campinas, Mercado 
de Letras, 1997. (Coleção Fotografia: texto e imagem).  

 

CIAVATTA, Maria. O mundo do trabalho em imagens - a fotografia como fonte 
histórica: Rio de Janeiro, 1900-1930. Rio de Janeiro, DP&A, 2002. 

 

COSTA, Helouise, RODRIGUES, Renato. A fotografia moderna no Brasil. Rio de 
Janeiro: Editora da UFRJ/Iphan/Funarte, 1995. 

 

COUCHOUT, Edmond. Da representação a simulação. In: PARENTE, André. Imagem 
Máquina: A era das tecnologias do virtual. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1993. 
 
DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico. Campinas: Papirus, 1994. 

 

FABRIS, Annateresa (org.). Fotografia: usos e funções no século XIX. São Paulo: 
Edusp, 1992. (Texto & Arte, 3) 

 

FERREZ, Gilberto. A fotografia no Brasil: 1840-1900. Rio de Janeiro: Funarte, 1985. 

 
FILIPPI, Patrícia de, LIMA, Solange Ferraz de, CARVALHO, Vânia Carneiro de. 
Como tratar coleções de fotografias. 2. ed. São Paulo: Arquivo do Estado, Imprensa 
Oficial do Estado, 2002. (Como fazer, 4) Disponível em: 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/saesp/texto_pdf_13_Como%20tratar%20colecoes
%20de%20fotografias.pdf  

FREUND, Gisèle. Fotografia e sociedade. Lisboa: Veja, 1995. 

 

GOVEIA, Fábio. Materialidade e imaterialidade; memória e fotografia. 

Studium (UNICAMP), v. 28. 2009.  

Disponível em: http://www.studium.iar.unicamp.br/28/02.html 

 

GRANGEIRO, Cândido Domingues. As artes de um negócio: no mundo da técnica 
fotográfica do século XIX. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.18, n.35, 1998, 
p.185-205. 

 



 33 

HARDMAN, Francisco Foot. Os negativos da história: a ferrovia fantasma e o 
fotógrafo-cronista. Resgate (Revista de Cultura do Centro de Memória- Unicamp), 5 
(1993), p. 9-12. 

 

INNARELLI, Humberto C. Produto. Preservação de Documentos Digitais: 

confiabilidade de mídias CD-ROM e CD-R. Dissertação de Mestrado - UNICAMP 

Disponível em: https://informacao.planejamento.gov.br/eventos/evento.2008-08-

11.2750727273/pasta.2008-09-05.5630453085/Humberto%20Celeste%20Innarelli.pdf/ 

 

KERCKSHOVE, Derrick. O senso comum, antigo e novo. In: PARENTE, André. 

Imagem Máquina: A era das tecnologias do virtual. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1993. 

 

KNAUSS, Paulo. O desafio de fazer História com imagens: arte e cultura visual. 
ArtCultura, Uberlândia, v.8, n.12, p.97-115, jan-jun.2006. 

 

KOSSOY, Boris. Fotografia. In: ZANINI, Walter (org.). História geral da arte no 
Brasil. São Paulo: Instituto Walter Moreira Salles, 1983. v.2, p.867-913.  

 

KOSSOY, Boris. Os tempos da fotografia: o efêmero e o perpétuo. Cotia, SP: Ateliê 
Editorial, 2007.  

 

KOSSOY, Boris. Realidades e ficções na trama fotográfica. São Paulo: Ateliê 
Editorial, 1999.  

 

KOSSOY, Boris. Fotografia e história. 2.ed. rev. São Paulo: 2001. Ateliê.  

 

KUBRUSLY, Cláudio. O que é fotografia. São Paulo: Nova Cultural, Brasiliense, 
1983. (Primeiros passos). 

 

LACERDA, Aline Lopes de. Os sentidos da imagem: fotografias em arquivos pessoais. 
Acervo, Rio de Janeiro, v.6, n.1-2, p.41-54, 1993.  

 

LEITE, Miriam Moreira. Retratos de família: leitura da fotografia histórica. 3. ed. São 

Paulo: EDUSP: FAPESP, 2001. 

 

LIMA, Ivan. A fotografia e sua linguagem. Rio de Janeiro: Espaço e Tempo, 1988. 



 34 

 

LISSOVSKY, Maurício. A máquina de esperar. 
<http://www.pos.eco.ufrj.br/docentes/publicacoes/mlissovsky_5.pdf>  

 

LISSOVSKY, Maurício. A máquina de esperar: origem e estética da fotografia 
moderna. Rio de Janeiro: Mauad X, 2008. 

 
LISSOVSKY, Maurício, O portal do instante. Contracampo 
V. 9, n.0, 2003. Disponível em:  
<http://revcom2.portcom.intercom.org.br/index.php/contracampo/article/view/38/37> 

 

LISSOVSKY, Maurício. O tempo e a originalidade da fotografia moderna. Disponível 
em: <http://www.pos.eco.ufrj.br/docentes/publicacoes/mlissovsky_6.pdf>   

 

LUZ, Rogério. Novas imagens, novos modelos. In: PARENTE, André. Imagem 

Máquina: A era das tecnologias do virtual. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1993. 

 

MACHADO, Arlindo. A ilusão especular: introdução à fotografia. São Paulo: 
Brasiliense, Rio de Janeiro: FUNARTE, 1984. (Primeiros Vôos). 

 

MACLUHAN, Marshall. A fotografia: o bordel sem paredes. In: Os meios de 
comunicação como intenções do homem. 5 ed.  São Paulo: Cultrix, s.d. 

 

MANINI, Miriam. Comentário VIII. Anais do Museu Paulista, São Paulo, Nova Série, 

v.12., p.55-61, jan.-dez.2004. 

 

MANUAL de orientação para preservação de acervos fotográficos. Belo Horizonte: 
Fundação João Pinheiro, 1985. 

 

MAUAD, Ana Maria. Através da imagem: fotografia e história: interfaces. Tempo, Rio 
de Janeiro, v. 1, n. 2, dez. 1996, p. 73-98. 

 

MAUAD, Ana Maria. Cartografia da imagem: fotografia e imigração libanesa no Rio de 
Janeiro (1900-1950). In: NODARI, Eunice et al. História: fronteiras - Anais do XX 
Simpósio Nacional da ANPUH, realizado em Florianópolis, SC, em julho de 1999. 
São Paulo: Humanitas, FFLCH-USP, ANPUH, 1999. v. 2, p.1109-1125. 

 

MAUAD, Ana Maria. Poses e flagrantes: ensaios sobre história e fotografias. Niterói: 
Editora da Universidade Federal Fluminense, 2008. 



 35 

MENDES, Ricardo. O futuro do presente: acervos fotográficos diante do horizonte 

digital. Anais do Museu Paulista, São Paulo, Nova Série, v.12., p.11-21, jan.-dez.2004. 

 

MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. Fontes visuais, cultura visual, história visual: 
balanço provisório, propostas cautelares. Revista Brasileira de História [online]. 2003, 
v.23, n.45, pp. 11-36. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbh/v23n45/16519.pdf 

 

METZ. Christian. A análise das imagens. Petrópolis: Vozes, 1973. 

 

MOURA, Carlos Eugênio M. (org.). Retratos quase inocentes. São Paulo: Nobel, 
1983.  

 

MUAZE, Mariana de Aguiar Ferreira. Os guardados da viscondessa: fotografia e 
memória na coleção Ribeiro de Avellar. Anais do Museu Paulista. [online]. 2006, 
vol.14, n.2, pp. 73-105. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/anaismp/v14n2/a04v14n2.pdf 

 

MUSTARDO, Peter, KENNEDY, Nora. Preservação de fotografias: métodos básicos 
para salvaguardar suas coleções. 2 ed. Rio de Janeiro: Projeto Conservação Preventiva 
de Bibliotecas e Arquivos, 2001. Disponível em: 
http://143.106.151.46/cpba/pdf_cadtec/39.pdf 

 

NEIVA JR., Eduardo. A imagem. São Paulo: Ática, 1986. (Série Princípios)  

 

PEREIRA, Rui. Fotografia, o hobby número um mundial. In: 

www.iclub.com.pt/post.php?id=1115, acessado em 15 de novembro de 2009.  

 

PERSICHETTI, Simonetta. Imagens da fotografia brasileira. São Paulo: Estação 
Liberdade, 1997. 

 

PETRY, Sueli M. Vanzuíta. A fotografia em Blumenau. Blumenau em Cadernos, 
Blumenau, 1985, tomo XXVI. 

 

REZENDE, Eliana Almeida de Souza. Construindo imagens, fazendo clichês: 
fotógrafos pela cidade. Anais do Museu Paulista [online]. 2007, vol.15, n.1, pp. 115-
186. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/anaismp/v15n1/a03v15n1.pdf 

 

SADOUL, Georges. Valeur du témoignage photographique. in: SAMARAN, Charles 
(org.). L'histoire et ses méthodes. Bruges, Gallimard, 1973. (Encyclopédie de la 
Pléiade) 



 36 

 

SAMAIN, Etienne (org.). O fotográfico. São Paulo: Hucitec, 1998.  

 

SAMAIN, Etienne. “Memórias antropológicas” em torno de um álbum fotográfico: 
Fotografia, morte e história. Campinas, 2000. Disponível em 
www.http://www.studium.iar.unicamp.br/seis/morte. Acesso em: 27/01/2003. 

 

SILVA, James Roberto. De aspecto quase florido: fotografias em revistas médicas 
paulistas, 1898-1920. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.21, n.41, 2001, 
p.201-216. 

 

SILVA, Rubens. Acervos fotográficos públicos: uma introdução sobre digitalização 
no contexto político da disseminação de conteúdos. Ciência da Informação, Brasília, 
v.35, n.3, p. 194-200, set./dez. 2006 

 

SONTAG, Susan. Sobre fotografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.  

 

SORLIN, Pierre. Indispensáveis e enganosas, as imagens, testemunhas da história. 
Estudos históricos, Rio de Janeiro, v.7, n.13, 1994, p.81-95.   

 

TORAL, André Amaral de. Entre retratos e cadáveres: a fotografia na Guerra do 
Paraguai. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.19, n.38, 1999, p.283-310. 

 

TURAZZI, Maria Inez. Poses e trejeitos: a fotografia e as exposições na era do 
espetáculo (1839-1889). Rio de Janeiro: FUNARTE, Rocco, 1995. 

 

VASQUEZ, Pedro. Fotografia, reflexos e reflexões. Porto Alegre: L&PM Editores, 
1986. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

ANEXO 1 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA 
 

PRÁTICA CURRICULAR PATRIMÔNIO CULTURAL I 
ORIENTADORA: Profª Dra. JANICE GONÇALVES 

 
ACADÊMICOS:  

MARIANA ROTILI DA SILVEIRA E RENAN RITZMANN DE OLIVEIRA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

RETRATOS OCULTOS DE PESSOAS SEM NOME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLORIANÓPOLIS, SC 
2009 

 



 38 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os espelhos estão cheios de gente. 
Os invisíveis nos vêem. 
Os esquecidos se lembram de nós. 
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INTRODUÇÃO  
 

Ministrada ao longo da quarta e quinta fases do Curso de História da 

Universidade do Estado de Santa Catarina, nos módulos I e II, a disciplina de Prática 

Curricular - Patrimônio Cultural tem como um de seus propósitos a apresentação de 

diferentes possibilidades para a atuação do profissional graduado em História. Após 

larga fundamentação teórica ao longo da primeira etapa, é proposta aos alunos a 

elaboração de um projeto de estágio em instituição vinculada à preservação do 

patrimônio cultural.  Uma das novidades deste ano é a abertura de mais um campo de 

estágio, o Museu Histórico de Santa Catarina (MHSC), lugar que acolheu nossa equipe 

como a estreante em seus recantos. Antes de apresentarmos nossa proposta de 

intervenção, é interessante ressaltar um breve histórico da instituição: 

 

Um dos prédios mais importantes da praça principal de Desterro – a da 
Matriz – foi, além da própria igreja, o antigo casarão do governo, construído 
em meados do século XVIII e que serviu de residência e prédio 
administrativo a muitos governos. Era um sobrado austero, de paredes lisas, 
caiado de branco e que resultou no Palácio Cruz e Sousa. (VEIGA, 2007, 
p.10) 

 

Desde 1986 o MHSC tem o Palácio Cruz e Sousa como sede definitiva. Tal 

nome foi adquirido em 1979 em homenagem ao poeta simbolista nascido em Desterro. 

 

O Museu Histórico de Santa Catarina foi inaugurado em 1979 e teve como 
sede até 1986 a casa da antiga Alfândega, hoje sede do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan. Com a transferência da 
sede do governo em 1984, e depois de uma reforma, o MHSC foi transferido 
para o Palácio Cruz e Sousa. O MHSC tem interesse tanto pelo seu acervo 
quanto pelo lugar em que está instalado, antiga sede do poder governamental 
de Santa Catarina. (DE MARCO, 2007, p.6) 

 

As descrições apresentadas acima compõem uma das publicações que nos foram 

presenteadas pela equipe do MHSC, cuja referência encontra-se na bibliografia do 

trabalho. A escolha deste campo de estágio deu-se pela afinidade dos membros da 

equipe com a idéia de realizar um projeto que envolvesse imagem ou som e pela atração 

que o prédio e seu interior exercem sobre nosso imaginário. Palco de importantes 

momentos da história catarinense, o Palácio Cruz e Sousa nos foi apresentado de 

maneira privilegiada. Em nosso período de observação, semanalmente durante os meses 

de maio e junho, tivemos acesso a lugares indisponíveis aos visitantes comuns. Quem 
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diria que ao abrir uma das portas do caminho de visitação encontraríamos uma escada 

que leva ao sótão? Entre espirros e passos cuidadosos, vimos a Praça XV por outra 

perspectiva, sob as costas das estátuas que ornam a fachada do Palácio. Além de 

passeios como esse, o tempo de observação foi fundamental para que conhecêssemos as 

demandas dessa instituição. É neste ponto que gostaríamos de deixar um conselho às 

turmas futuras que passarão por processo semelhante ao que experimentamos: as 

infinitas possibilidades de intervenção podem soar encantadoras a ouvidos mais 

afinados à liberdade e criatividade. Porém, como diz a sabedoria popular, “quem tem 

tudo, nada tem”. A amplitude proporcionada pela abertura que nos foi dada para 

desenvolver um tema por vezes nos encurralou. Foi após a explicitação das sugestões da 

equipe do MHSC, em especial Susana Bianchini Simon, responsável pela administração 

do Museu, e Christiane Maria Castellen, arte-educadora, que conseguimos nos orientar. 

Ao sabermos dos interesses da instituição, pudemos articulá-los às nossas expectativas e 

começar a esboçar uma proposta de intervenção. 

Nossa equipe irá estagiar no acervo de fotografias que se encontra na reserva 

técnica. O lugar está sob responsabilidade das funcionárias Rose e Jacqueline, as quais, 

muito gentilmente, explicaram a nós e à Professora Janice o que é e quais são os 

trabalhos realizados nesse departamento do MHSC. Até então a reserva era um lugar 

acessível apenas para a equipe do Museu, pois lá acontecem trabalhos de higienização, 

restauro e catalogação, principalmente. Depois de discutir as possibilidades e pesar as 

demandas da instituição, decidimos por cuidar do material fotográfico. Nossa escolha se 

deu com base na concepção de que os historiadores e historiadoras precisam estender o 

olhar para além da superfície escrita, mergulhando nas imagens, pois, como diz 

Giovanni Morelli, citado na contracapa do livro de Peter Burke usado em nossas 

pesquisas, “... se você quiser entender história, você deve observar cuidadosamente os 

retratos. Nas fisionomias das pessoas sempre existe alguma coisa sobre a história de 

suas épocas para ser lida, se soubermos como lê-las.”. Desse modo, optamos por 

estabelecer um diálogo com teóricos que abordem a relação entre fotografia e história, 

com destaque para a leitura histórica das imagens.  

As mais de mil fotos que fazem parte do acervo chegaram ao Museu, em sua 

maioria, através de doações, e compõem um mosaico que perpassa décadas e temáticas. 

Dentre tantas veredas possíveis, tais como a Revolução de 1930 em Santa Catarina, 

casamentos de época, ruas, monumentos e locais consagrados como a Ponte Hercílio 

Luz, Catedral Metropolitana, Rua Bocaiúva e retratos de governantes que passaram 
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pelas redes do poder catarinense, optamos por algo que poderia passar despercebido: os 

anônimos e anônimos das fotografias, num recorte que abraça a primeira metade do 

século XX. 

Envolvidos nessas concepções, temos por objetivo olhar os documentos do 

acervo como fontes, sendo que as fotos que encontramos ali são o produto de uma 

época e podem elucidar algumas questões sobre o respectivo período. Peter Burke 

salienta a importância de se dispensar cuidados específicos a esse tipo de fonte:  

É desnecessário dizer que o uso do testemunho de imagens levanta muitos 
problemas incômodos. Imagens são testemunhas mudas, é difícil traduzir em 
palavras seu testemunho. Elas poder ter sido criadas para comunicar uma 
mensagem própria, mas historiadores não raramente ignoram essa 
mensagem a fim de ler as pinturas nas ‘entrelinhas’ e aprender algo que os 
artistas desconheciam estar ensinando. Há perigos evidentes nesse 
procedimento. Para utilizar a evidência de imagens de forma segura, e de 
modo eficaz, é necessário como no caso de outros tipos de fonte, estar 
consciente das suas fragilidades. A ‘crítica da fonte’ de documentos escritos 
há muito tempo tornou-se uma parte essencial da qualificação dos 
historiadores. Em comparação, a crítica de evidência visual permanece 
pouco desenvolvida, embora o testemunho de imagens, como o de textos, 
suscite problemas de contexto, função, retórica, recordação (se exercida 
pouco, ou muito, tempo depois do acontecimento), testemunho de segunda 
mão, etc. (BURKE, 2004. p. 18) 

 
Depois de selecionadas as fotos que mais se adéquam a temática do projeto, 

planejamos digitalizá-las. Apesar, da grande quantidade de fotos disponíveis no acervo, 

queremos converter apenas certo número para o formato digital. Com isso pretendemos 

elaborar um produto midiático que possa ser vinculado ao site do Museu. Visto que o 

respectivo acervo conta com um rico material que nunca foi exposto, a digitalização 

aparece como uma alternativa à publicização dessas fotografias:  

Ao operar-se uma transposição desta formulação para a categoria dos 
acervos fotográficos públicos, levando-se em consideração as 
possibilidades oferecidas pela tecnologia, a eficácia institucional passaria 
a estar associada à disponibilização digital remota de seus acervos para 
amplo segmento da sociedade, maximizando sua utilização e satisfazendo 
as necessidades e demandas da sociedade em uma era de conteúdos 
informacionais “binários”, além de possibilitar um reconhecimento da 
própria sociedade na qual vivemos. (SILVA, 2006. p. 195) 

 

   Como exposto acima, acreditamos que a digitalização permitirá a 

democratização desse acervo.  As fotos poderiam vir a público e servir como fonte de 

pesquisa, disponíveis na Internet, um meio de grande acessibilidade no mundo 

contemporâneo, ampliando esses conteúdos para além dos limites da instituição.  
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JUSTIFICATIVA 
 
 

A forte presença de registros fotográficos dos sujeitos reconhecidos pela história 

– ou por determinada corrente historiográfica – como grandes e importantes, em 

paralelo ao nosso encontro com fichas que traziam personagens desconhecidos - ou, ao 

menos, não identificados no processo de integração das fotografias ao acervo - à cena, 

reforçou a vontade de dedicar nossos esforços a aspectos da ordem do cotidiano, 

ordinários a muitos olhos. Ao submeter esses documentos à análise, pretendemos 

repousar nosso olhar crítico tendo em mente que a maneira que rege como eles serão 

vistos não tem como ser descolada da posição que ocupamos no espaço/tempo. Partindo 

dessa observação, procuraremos por nuanças do período escolhido, dentro de algumas 

perspectivas possíveis que sirvam como indicativos do cotidiano desses anônimos. 

Fragmentos como vestimentas, postura, iluminação, expressão facial e cenário podem 

servir de janela para construirmos nossas interpretações sobre suas vidas. 

 Postas essas intenções, acreditamos que a importância de nossa ação pode ser 

dividida em termos teórico-subjetivos e prático-objetivos. No que diz respeito à teoria, 

como estudantes de uma universidade bastante inclinada aos estudos culturais, atende às 

nossas vontades direcionar o foco para sujeitos comuns, pessoas que não tiveram seus 

nomes e feitos cantados aos quatro ventos. Encanta-nos poder conjecturar a respeito de 

suas histórias e enxergar o desconforto que uma máquina fotográfica fixava em seus 

rostos. Porém, uma observação coloca-se como fundamental para o trabalho: há de se 

ter mente que a falta de reconhecimento desses sujeitos pode derivar da falta de 

informação das pessoas que manipularam as fotos até agora. Tal adendo aponta para 

outro tema instigante: o das coisas que se perdem pelo caminho. Seriam essas pessoas 

desconhecidas ou não reconhecidas? Responder a esta questão talvez nos conduza a 

pesquisas em busca dos doadores das fotografias, afinal, infinitas são as possibilidades 

quando se fala em conjecturas. Já em relação ao campo prático, para além do relatório 

final de estágio, pretendemos digitalizar e publicar no site do Museu uma parte das fotos 

com que trabalharmos e também realizar uma exposição dos originais no espaço térreo 

da instituição. Dessa forma, retratos ocultos nas pastas do acervo poderiam emergir 

como fonte de pesquisa a pessoas e instituições interessadas, democratizando o acesso a 

esse capítulo da memória.  
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Na reserva técnica, local onde se deu a maior parte de nossa observação, o 

material está disposto em pastas plásticas que acomodam vinte fotos cada, em divisões 

feitas segundo a numeração. Tal catalogação foi um dos pontos mais confusos de nossas 

observações. Iniciamos os trabalhos com a leitura de fichas de arquivo pequenas, 

dividas por tema e que arrolavam os números das fotografias relacionadas. São dois 

pequenos arquivos, um com registros manuais e outro datilografado. A partir disso, 

separamos os temas que contassem mais com mais de cinco fotos. Porém, percebemos 

que uma mesma fotografia pode constar em mais de uma categoria e que a quantidade 

não era a mesma em ambas as modalidades de fichas. Imaginemos um exemplo: uma 

imagem traz um homem desconhecido caminhando pela Rua das Palmeiras, em 

Joinville. Somente neste caso estariam imbricadas três categorias: homem 

desconhecido, Rua das Palmeiras e Joinville. Essa observação nos levou à conclusão de 

que o número de fichas com numerações não coincidiria com as fichas individuais das 

fotografias, estas alojadas noutro local. Essas fichas trazem informações mais 

detalhadas acerca dos materiais, tais como data, local, data de doação, doador, 

condições físicas e breves descrições etc. Visto isso, decidimos partir para as fichas 

descritivas, anotando o número das fotos que correspondiam a descrições que nos 

chamassem a atenção. Na semana seguinte, com os mais de cem números em mãos, 

fomos ao acervo com o tema dos desconhecidos e desconhecidas em mente e pudemos 

ver as fotografias escolhidas com base no que era dito sobre elas.  

Durante as visitas ao acervo, pudemos identificar alguns problemas. Ao apontá-

los, nossa intenção é a de tentar encaminhar nossas ações no sentido de contribuir para 

melhorias, visto que, se tudo estivesse perfeito, nossa presença não seria necessária. O 

material com que trabalharemos encontra-se num armário alojado num dos antigos 

banheiros do Palácio Cruz e Sousa. Apesar de não dispormos de informações 

específicas acerca da climatização ideal e da condição mantida nesse caso, percebemos 

que o cômodo passou por reformas que viabilizam sua utilização. Porém, sua posição 

afastada da entrada do espaço destinado à reserva técnica dificultaria o acesso do 

público, caso isso fosse permitido. Nosso acesso ao material, como estagiários, deu-se 

com algumas restrições. Para que consultássemos o que desejávamos foi necessário 

interromper as atividades tanto da Rose quanto da Jacqueline, o que nos faz pensar que 

a consulta diária seria quase impossível. É seguramente perigoso ao acervo o contato 

direto do público com o material. Fotografias, sejam elas antigas ou recentes, são 

documentos delicados. O manejo dessas fontes deve seguir cuidados específicos e 
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indispensáveis para sua conservação. Em nossas análises, percebemos que as boas 

condições do acervo devem-se, além do cuidado dispensado pelas funcionárias na 

higienização, ao fato de não haver quase nenhuma consulta às fotos. Se por um lado isso 

garante maior durabilidade ao material, por outro anula o potencial do acervo. Não faz 

sentido que documentos tão ricos fiquem encerrados em si mesmos dentro do armário. 

Desse modo, seria inútil o ato da doação, fonte maior da formação do acervo.  Portanto, 

o ideal seria que o Museu disponibilizasse um lugar específico para o acolhimento 

dessas fotos, bem como uma estrutura adequada de consulta e também dispusesse de um 

funcionário responsável pela mediação ou controle ao acesso. 

Um acervo digitalizado evitaria o lidar diretamente com o documento primário, 

o que possibilitaria a abertura de mais um campo de pesquisa em fontes visuais. Tal 

observação parte da nossa idéia de que é preciso que os pesquisadores e pesquisadoras 

possam extrair os conteúdos necessários aos seus estudos sem que haja degradação do 

material. Entendemos que essas fotografias são importantes fontes históricas e para isso 

decidimos direcionar nosso trabalho não apenas para pesquisa, mas para a criação de 

possibilidades de acesso para pesquisas posteriores. 

 

 OBJETIVO GERAL  

 
   Nosso estágio no Museu Histórico de Santa Catarina tem como objetivo geral 

uma intervenção no acervo fotográfico da instituição. Pretendemos submeter uma 

determinada parte das fotografias ao processo de digitalização, a fim de produzir um 

conteúdo midiático. Esse conteúdo pode vir a ser desde um vídeo com imagens, até um 

link de acesso às fotos na respectiva home page, de modo a contribuir para o 

conhecimento e valorização não só do acervo como da instituição. 

     

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Selecionar, no acervo fotográfico, imagens da primeira metade do século XX cujas 

fichas de identificação apresentam “pessoas desconhecidas” ou anônimas. 

 

2. Realizar um levantamento de dados sobre as condições de conservação e organização 

das fotografias, identificando problemas e apontando possíveis soluções 
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3.  Submeter o material fotográfico ao processo de digitalização. 

 

4. Realizar pesquisa que permita contextualizar as fotografias selecionadas, de modo a 

propor e, se possível, realizar exposição na sede do Museu.  

 4.1 Caso não seja possível a exposição no salão do Museu, propomos realizá-la 

virtualmente. 

 

5. Elaborar páginas eletrônicas que possam ser integradas ao web site do Museu, 

divulgando parte do acervo digitalizado. 

 

6. Listar o material selecionado e digitalizado, organizando um pequeno catálogo. 

 
 
METODOLOGIA 

 

- O acervo do MHSC apresenta aproximadamente 1200 fotos catalogadas em fichas 

descritivas. Estas fichas apresentam quase sempre o nome da fotografia, data, local e 

quem as doou e quando, além de uma breve descrição. As fotos ‘’desconhecidas’’ que 

selecionamos para este projeto são aquelas que não apresentam o nome de seus sujeitos, 

mas que estão datadas na primeira metade do século XX. 

 

- Através de um equipamento de scanner queremos digitalizar as fotografias 

selecionadas. Caso o MHSC não disponha do equipamento, pretendemos utilizar um 

aparelho cedido pelo Laboratório de Patrimônio Cultural - LABPAC, da UDESC, a ser 

aproveitado durante a realização do estágio. A identificação dos arquivos convertidos 

em conteúdo digital se dará conforme a numeração existente, bem como uma nova 

catalogação, a ser desenvolvida pelo grupo ao longo dos trabalhos. 

 

- A partir do momento em que o conteúdo estiver digitalizado, será desenvolvido um 

produto midiático que possa ser vinculado ao site do Museu. Sugestões:  

 

• Por meio de um software, provavelmente o Windows Movie Maker, 

produziremos um vídeo de curta duração, contextualizando as imagens 

historicamente. O propósito de tal produto é a promoção do acervo e do 
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próprio MHSC. Para tanto, seria importante vinculá-lo ao site oficial do 

Museu. 

 

• Propor aos responsáveis pelo site a criação de uma galeria virtual onde as 

imagens possam ser expostas. 

 

- Queremos realizar uma catalogação mais específica das fotos que utilizarmos para o 

projeto. Provavelmente, fichas com uma descrição mais detalhada das imagens, e que 

possam vir a servir de exemplo para futuras catalogações, visto a amplitude do acervo. 

 

- Para o uso das fotografias em pesquisas, procuraremos olhar de forma crítica para as 

imagens, atentando para o caráter informativo e subjetivo delas, e faremos um diálogo 

entre nossas observações com interpretações historiográficas de autores afinados à 

temática da História Cultural, com ênfase na relação entre fotografia e história e leitura 

histórica das imagens. Intentaremos extrair vestígios e colocar problemas a fim de, com 

o uso de métodos de produção historiográfica contemporânea, construir reflexões 

baseadas principalmente na análise de documentos visuais. O resultado desse estudo 

apareceria em forma de conteúdo vinculado à galeria virtual, bem como nos textos da 

exposição. 

 

- Como encerramento, para que o acervo seja divulgado à comunidade, propomos a 

realização de uma pequena exposição de fotos selecionadas. Para tanto, é necessária a 

verificação do calendário de exposições, tendo em vista que a administradora do Museu 

nos comunicou que o agendamento com os artistas é feito com um ano de antecedência. 

Será realizada uma maior pesquisa acerca da dinâmica do Museu, bem como maior 

consulta bibliográfica, tanto para a organização da exposição quanto para uma melhor 

contextualização das fotos. 

 
 
FONTES 
 
 Parte da coleção de fotos do acervo do Museu Histórico de Santa Catarina. São 

cerca de 100 fotografias de um conjunto de mais de 1200.  As imagens estão em p&b ou 

sépia e são datadas da primeira metade do século XX. Suas fichas de descrição as 

colocam como retratos de pessoas anônimas, desconhecidas ou não identificadas.  
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CRONOGRAMA 
 

 
ETAPAS 

 
MAIO 

 
JUN. 

 
AGO. 

 
SET. 

 
OUT. 

 
NOV. 

 
DEZ. 

1. Observação do campo de estágio x x      

2. Leitura da bibliografia e produção do 
projeto 

 x      

3. Pesquisa e intervenção em campo de 
estágio: seleção e digitalização das fotos 

  x x    

4. Elaboração do produto final: 
site+podcast+exposição 

   x x  
 
 

5. Produção dos ensaios     x   

6. Escrita e entrega do relatório final de 
estágio 

     x  

7. Preparação da apresentação em 
seminário 

     x x 
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ANEXO 2: INFORMAÇÕES SOBRE AS FOTOGRAFIAS DIGITALIZADAS 
(conforme fichas de identificação do MHSC) 

 
301 
Título: Balsa 
Sem data 
Entrada no acervo:17.09.00 
Original 
Descrição: Travessia de rio em balsa. 
 
302  
Título: Casa enxaimel 
Sem data 
Entrada no acervo: 17.09.00 
Original 
Descrição: Carroça com cavalo parada em frente à casa. 
 
303 
Título: Local desconhecido 
Sem data 
Entrada no acervo: 17.09.2000 
Original 
Descrição: Vista sobre montanhas. 
 
307  
Título: Crispim Mira  
Data: 1926 
Entrada no acervo: 17.09.2000 
Original 
Descrição: Enterro de Crispim Mira 
 
308  
Título: Navio 
Sem data 
Entrada no acervo: 17.09.2000 
Original 
Descrição: O navio Carl Hoepcke chegando ao porto de Florianópolis. 
 
310 
Título: Crianças desconhecidas 
Sem data 
Entrada no acervo: 17.09.2000 
Original 
Descrição: Uma criança em cadeira de rodas sendo empurrada por outra criança, em 
frente a uma igreja/nuvens brancas. 
 
311 
Título: Mulher desconhecida 
Sem data 
Entrada no acervo: 17.09.2000 
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Original 
Descrição: Moça lavando roupa na fonte com vestido claro, longo e chapéu 
claro/montanhas ao fundo. 
 
312 
Título: Localidade desconhecida 
Sem data 
Entrada no acervo: 17.09.2000 
Original 
Descrição: Árvores araucárias ao fundo. 
 
314 
Título: Arado animal 
Sem data 
Entrada no acervo: 17.09.2000 
Original 
Descrição: Homem desconhecido arando. 
 
315 
Título: Localidade desconhecida 
Sem data 
Entrada no acervo: 17.09.2000 
Original 
Descrição: Duas casas/cactos/árvores. 
 
316 
Título: Localidade desconhecida 
Sem data 
Entrada no acervo: 17.09.2000 
Original 
Descrição: Criança com cesto de areia na praia. 
 
318 
Título: Localidade desconhecida 
Sem data 
Entrada no acervo: 17.09.2000 
Original 
Descrição: Pescador/canoa à vela/sol/nuvens 
 
317 
Título: Localidade desconhecida 
Sem data 
Entrada no acervo: 17.09.2000 
Original 
 
319 
Título: Localidade desconhecida 
Sem data 
Entrada no acervo: 21.09.2000 
Original 
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Descrição: Riacho/vegetação. 
 
321 
Título: Localidade desconhecida 
Sem data 
Entrada no acervo: 21.09.2000 
Original 
Descrição: Cavalo pastando/árvores. 
 
323  
Título: Localidade desconhecida 
Sem data 
Entrada no acervo: 21.09.2000 
Original 
Descrição: Roda de carro de boi/igreja 
 
324 
Título: Localidade desconhecida 
Sem data 
Entrada no acervo: 21.09.2000 
Original 
Descrição: Vista parcial  
 
325  
Título: Localidade desconhecida 
Sem data 
Entrada no acervo: 21.09.2000 
Original 
Descrição: Casario 
 
327  
Título: Localidade desconhecida 
Sem data 
Entrada no acervo: 21.09.2000 
Original 
Descrição: Homem/pescador/desconhecido caminhando por dunas. 
 
328 
Título: Homem desconhecido 
Local: Lages - SC 
Data: 02.07.1901 
Entrada no acervo: 21.09.2000 
Original 
Descrição: Homem trajando terno escuro, cavanhaque e bigode. 
Obs.: Decorada? Papel cartão. Dedicatória no verso. 
 
329 
Título: Localidade desconhecida 
Autor/origem: José Gallotti Peixoto 
Sem data 
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Entrada no acervo: 21.09.2000 
Original 
Descrição: Rua com casario. 
Procedência: Cely Cortês Gallotti Peixoto 
 
330 
Título: Pessoa desconhecida 
Sem data 
Entrada no acervo: 21.09.2000 
Original 
Descrição: Homem trajando camisa xadrez debruçado sobre meia porta. 
 
335  
Título: Companhia de Jesus 
Sem data 
Entrada no acervo: 23.10.1981 
Original 
Descrição: Festa de 400 anos da Companhia, no Colégio Catarinense.  
Fotógrafo: José Galloti Peixoto 
Procedência: Cely Cortês Galloti Peixoto 
 
353 
Título: Rua desconhecida 
Data: 1936 
Local: Brusque 
Entrada no acervo: 22.09.2000 
Original 
Descrição: Casarios e carros de época 
 
356  
Título: Capela do Colégio Catarinense 
Local: Florianópolis 
Sem data 
Entrada no acervo: 22.09.2009  
Original 
Descrição: Altar central após reforma.  
Procedência: Cely Cortês Galloti Peixoto 
 
357  
Título: Capela do Colégio Catarinense 
Sem data 
Entrada no acervo: 22.09.2000 
Original 
Descrição: Antes da reforma, alunos sentados nos bancos. 
Fotógrafo: José Galloti Peixoto.  
Procedência: Cely Cortês Galloti Peixoto 
 
359 
Título: Mulher desconhecida 
Sem data 
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Entrada no acervo: 22.09.2000 
Original 
Descrição: Mulher vestindo roupa clara debruçada sobre janela/casa de madeira. 
 
362  
Título: Homem desconhecido 
Sem data 
Entrada no acervo: 05.05.1986 
Original 
Descrição: Homem sentado sobre portão de ferro/ residência na Rua Esteves Junior, do 
fundo, torre da Igreja Luterana.  
Procedência: Dorit Ferraz de Andrade. 
 
363 
Título: Mulher desconhecida 
Data: Década de 30 
Entrada no acervo: 05.05.1986 
Original 
Descrição: Trajando vestido claro, mangas curtas, em pé sobre o monumento Hercílio 
Luz. 
Procedência: Dorit Ferraz de Andrade 
 
364 
Título: Criança desconhecida 
Local: Florianópolis 
Sem data 
Entrada no acervo: 22.09.2000 
Original 
Descrição: Menino vestindo roupa clara/chapéu/botas/ do lado direito um armário. 
 
366 
Título: Izabella e Rogério Kuhnen 
Sem data 
Entrada no acervo: 22.09.2000 
Original 
 
367 
Título: Santa Cruz 
Data: 01.05.1952 
Entrada no acervo: 22.09.2000 
Original 
Fotógrafo: Alcidez Claúdio 
 
368 
Título: Ovídio João Emanuel Oliveira 
Local: Rio de Janeiro 
Data: 07.12.1900 
Entrada no acervo: 24.09.2000 
Original 
Descrição: Foto enviada ao amigo Hortêncio Roma como prova de consideração 
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Fotógrafo: Fotografia Americana 
 
370 
Título: Anita Garibaldi 
Local: Urussanga 
Sem data 
Original 
Procedência: Severino Pelegrine 
 
371 
Título: Criança Desconhecida 
Local: Florianópolis 
Sem data 
Entrada no acervo: 24.09.2000 
Original 
Fotógrafo: Instituto Fotográfico José Ruhland 
 
426 
Título: Franklin Cascaes/ Elizabeth Pavan 
Local: Florianópolis 
Data: década de 30 
Entrada no acervo: 6/10/00  
Original 
Descrição: casamento 
 
427 
Título: Franklin Cascaes/ Elizabeth Pavan 
Local: Florianópolis 
Data: década de 30 
Entrada no acervo: 6/10/00  
Original 
Descrição: casamento 
 
428 
Título: Amir Milene Lebarbechon Mussi 
Local: Florianópolis 
Data: Década de 50 
Entrada no acervo: 05.10.2000  
Original 
Descrição: Corte do bolo de casamento 
 
429 
Título: Luis Polli/Ariana Lebarbenchon 
Local: Florianópolis 
Data: Década de 50 
Entrada no acervo: 06.10.2000 
Original 
Descrição: Casamento 
 
430  
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Título: Luis Polli/Ariana Lebarbenchon 
Local: Florianópolis 
Data: Década de 50 
Entrada no acervo: 06.10.2000 
Original 
Descrição: Casamento 
 
431 
Título: Joel Moura e Magali Lebarbechon 
Local: Florianópolis  
Data: Década de 50 
Entrada: 06.10.2000 
Descrição: Casamento 
 
432  
Título: Paulo Pequeno, Nélia de Andrade 
Local: Rio de Janeiro 
Data: 1948-1952 
Entrada no acervo: 06.10.2000 
Original 
Descrição: Casamento em Campo do Jordão 
 
433 
Título: Osmar Romão Silva, Maria de Lurdes Maiorme  
Local: São José  
Data: 1933  
Entrada no acervo: 06.10.2000 
Original 
Descrição: Casamento de época 
 
434  
Título: Leocádia Reikdal, Ruth Rachadel 
Local: Curitiba 
Data: Década de 50 
Entrada no acervo: 17.10.2000 
Original 
Descrição: Casamento de época 
 
435 
Título: Laércio Lueli Polli  
Local: Florianópolis 
Data: Década de 50 
Entrada no acervo: 17.10.2000 
Original 
Descrição: Casamento de época 
 
436 
Título: Raul Ziggenback, Elys Lebarbechon 
Local: Florianópolis 
Sem data 
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Entrada no acervo: 18.10.2000 
Original 
 
437  
Título: José Carlos e Neda Barbosa 
Local: Lages 
Data: 1954 
Entrada no acervo: 18.10.2000 
Original 
Descrição: Casamento de época 
 
438 
Título: Atílio e Osvaldo Polligir 
Local: Florianópolis 
Data: Década de 50 
Entrada no acervo: 18.10.2000 
Original 
Descrição: Casamento de época 
 
439  
Título: Rui e Leda Silveira 
Local: Curitiba 
Data: Década de 60 
Entrada no acervo: 18.10.2000 
Original 
Descrição: Casamento de época 
 
440  
Título: Sidnei e Vizete da Silveira 
Data: Década de 60 
Entrada no acervo: 18.10.2000 
Original 
Descrição: Casamento de época 
 
441 
Título: Zenon Bonassis e Lurdes Beirão 
Local: Florianópolis 
Data: Década de 30 
Entrada no acervo: 18.10.2000 
Original 
Descrição: Casamento de época 
 
442  
Título: Mário Galvão Queiroz e Clícia Andrade 
Local: Rio de Janeiro 
Data: 1939 
Entrada no acervo: 19.10.2000 
Original 
Descrição: Casamento de época 
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444 
Título: Casamento de época 
Local: Itália 
Data: 1917 
Entrada no acervo: 19.10.2000 
Original 
Descrição: Casamento de época 
 
446 
Título: Casamento de época 
Local:Joinville 
Data: 1920 
Entrada no acervo: 19.10.2000 
Original 
Descrição: Casamento de época 
 
456 
Título: STUDZINISHI, Luciano e Rosália PUZINSKI 
Local: Criciúma - SC 
Data: Década de 60 
Entrada no acervo: 25.10.2000 
Original 
Descrição: Colônia polonesa. 
Obs.: Linha Batista. 
 
457 
Título: Casamento de época 
Local: Criciúma - SC 
Data: Década de 50 
Entrada no acervo: 25.10.2000 
Original 
Descrição: Casal colônia polonesa. 
Obs.: Linha Batista. 
 
458 
Título: Casamento colônia polonesa 
Local: Criciúma - SC 
Data: Década de 50 
Entrada no acervo: 25.10.2000 
Original 
Descrição: Casal colônia polonesa. 
Obs.: Linha Batista. 
 
459 
Título: Benedet, Zelindo e Doraci Pereira 
Local: Tubarão - SC 
Data: Década de 50 
Entrada no acervo: 31.10.2000 
Original 
Descrição: Casamento de época. 
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459  
Título: Nelita de Amorim Martins 
Local: Criciúma 
Data: 08.12.1956 
Entrada no acervo: 25.10.2000  
Original 
Descrição: Casamento com Jaime Martins na Igreja São José. 
 
460 
Título: PACHECO 
Local: Criciúma - SC 
Data: Década de 50 
Entrada no acervo: 31.10.2000 
Original 
Descrição: Casamento de época. 
 
461 
Título: PIZZOLATTI, ÁLVACI/ZULEIDE GITISI 
Local: Pedras Grandes - SC 
Data: Década de 50 
Entrada no acervo: 31.10.2000 
Original 
Descrição: Casamento de época. 
 
462 
Título: Casamento colônia polonesa 
Local: Criciúma - SC 
Data: Década de 20 
Entrada no acervo: 31.10.2000 
Original 
Obs.: Linha Batista. 
 
463 
Título: Casamento colônia polonesa 
Local: Criciúma - SC 
Data: Década de 60 
Entrada no acervo: 31.10.2000 
Original 
Obs.: Linha Batista. 
 
464 
Título: Casamento colônia polonesa 
Local: Criciúma - SC 
Data: Década de 50 
Entrada no acervo: 31.10.2000 
Original 
Obs.: Linha Batista. 
 
465 
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Título: Casamento colônia polonesa 
Local: Criciúma - SC 
Data: Década de 20 
Entrada no acervo: 31.10.2000 
Original 
Obs.: Linha Batista. 
 
466 
Título: Casamento de época 
Sem data 
Entrada no acervo: 31.10.2000 
Original 
Descrição: Comemoração. 
 
467 
Título: Casamento de época 
Sem data 
Entrada no acervo: 31.10.2000 
Original 
Descrição: Comemoração/corte bolo. 
 
468 
Título: Ponte Hercílio Luz 
Local: Florianópolis - SC 
Data: 1924/1925 
Entrada no acervo: 21.11.2000 
Original 
Descrição: Em construção. À esquerda o Forte Sant’Anna 
 
469 
Título: Ponte Hercílio Luz 
Local: Florianópolis - SC 
Data: Década de 20 
Entrada no acervo: 21.11.2000 
Original 
Descrição: Em construção 
 
470 
Título: Ponte Hercílio Luz 
Local: Florianópolis - SC 
Data: Década de 20 
Entrada no acervo: 21.11.2000 
Original 
Descrição: Em construção 
 
471 
Título: Ponte Hercílio Luz 
Local: Florianópolis - SC 
Data: Década de 20 
Entrada no acervo: 21.11.2000 
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Original 
 
472 
Título: Ponte Hercílio Luz 
Local: Florianópolis - SC 
Data: Década de 20 
Entrada no acervo: 21.11.2000 
Original 
Descrição: Vista sob a ponte em construção. 
 
473 
Título: Ponte Hercílio Luz 
Local: Florianópolis - SC 
Data: Década de 20 
Entrada no acervo: 21.11.2000 
Original 
Descrição: Em construção. Vista lateral. 
 
475 
Título: Ponte Hercílio Luz 
Local: Florianópolis - SC 
Data: 1927 
Entrada no acervo: 23.11.2000 
Original 
 
476 
Título: Ponte Hercílio Luz 
Local: Florianópolis - SC 
Data: Década de 20 
Entrada no acervo: 23.11.2000 
Original 
 
477 
Título: Ponte Hercílio Luz 
Local: Florianópolis - SC 
Data: Década de 20 
Entrada no acervo: 23.11.2000 
Original 
Descrição: Em construção 
 
478 
Título: Ponte Hercílio Luz 
Local: Florianópolis - SC 
Data: Década de 20 
Entrada no acervo: 23.11.2000 
Original 
Descrição: Em construção 
 
479 
Título: Ponte Hercílio Luz 
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Local: Florianópolis - SC 
Data: Década de 20 
Entrada no acervo: 23.11.2000 
Original 
Descrição: Em construção 
 
480 
Título: Ponte Hercílio Luz 
Local: Florianópolis - SC 
Data: Década de 20 
Entrada no acervo: 23.11.2000 
Original 
Descrição: Em construção. 
 
481 
Título: Ponte Hercílio Luz 
Local: Florianópolis - SC 
Sem data 
Entrada no acervo: 26.11.2000 
Original 
Descrição: Em construção. Vista lateral. 
 
482 
Título: Ponte Hercílio Luz 
Local: Florianópolis - SC 
Data: Década de 20 
Entrada no acervo: 21.11.2000 
Original 
Descrição: Em construção. Vista lateral. 
 
483 
Título: Ponte Hercílio Luz 
Local: Florianópolis - SC 
Data: Década de 20 
Entrada no acervo: 26.11.2000 
Original 
Descrição: Em construção 
 
484 
Título: Ponte Hercílio Luz 
Local: Florianópolis - SC 
Data: Década de 20 
Entrada no acervo: 26.11.2000 
Original 
Descrição: Em construção 
 
485 
Título: Ponte Hercílio Luz 
Local: Florianópolis - SC 
Data: Década de 20 
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Entrada no acervo: 26.11.2000 
Original 
Descrição: Em construção 
 
486 
Título: Ponte Hercílio Luz 
Local: Florianópolis - SC 
Data: Década de 20 
Entrada no acervo: 26.11.2000 
Original 
Descrição: Em construção 
 
487 
Título: Ponte Hercílio Luz 
Procedência: Cely Gallotti Peixoto 
Local: Florianópolis - SC 
Sem data 
Entrada no acervo: 23.10.1981 
Original 
Descrição: Cais à direita. 
 
500 
Título: Ponte Hercílio Luz 
Local: Florianópolis - SC 
Sem data 
Entrada no acervo: 27.11.2000 
Original 
Descrição: Em recuperação. 
 
502 
Título: Ponte Hercílio Luz 
Local: Florianópolis - SC 
Sem data 
Entrada no acervo: 29.11.2000 
Original 
Obs.: Asfaltada. 
 
504 
Título: Ponte Hercílio Luz 
Local: Florianópolis - SC 
Data: Década de 20 
Entrada no acervo: 29.11.2000 
Original 
Obs.: Estaleiro Arataca. Navio Anna. 
 
505 
Título: Ponte Hercílio Luz 
Local: Florianópolis - SC 
Data: 1929 
Entrada no acervo: 29.11.2000 
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Original 
Descrição: Vista do continente. 
Obs.: Carimbo original. 
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ANEXO 3: FICHAS DE CONTROLE DAS FOTOGRAFIAS DO ACERVO DO 

MHSC 
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Modelo 2 
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ANEXO 4: AMOSTRA DAS FOTOGRAFIAS DIGITALIZADAS 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Foto 1– “Cartão de Visita” 

328 
Título: Homem desconhecido 
Local: Lages - SC 
Data: 02.07.1901 
Entrada no acervo: 21.09.2000 
Original 
Descrição: Homem trajando terno escuro, cavanhaque e bigode. 
Obs.: Decorada? Papel cartão. Dedicatória no verso: “Ao distincto amigo [Cap? M?. 
Rosas], em signal de amizade e consideração. /Lajes, 2 – VII - 901/ [Dr?] Cesare 
Sartori”. 
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Foto 2 – Fotografia de Casamento 

 

461 
Título: PIZZOLATTI, ÁLVACI/ZULEIDE GITISI 
Local: Pedras Grandes - SC 
Data: Década de 50 
Entrada no acervo: 31.10.2000 
Original 
Descrição: Casamento de época. 
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Foto 3 – Ponte Hercílio Luz 

 

504 
Título: Ponte Hercílio Luz 
Local: Florianópolis - SC 
Data: Década de 20 
Entrada no acervo: 29.11.2000 
Original 
Obs.: Estaleiro Arataca. Navio Anna. 

 

 

 


