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1 INTRODUÇÃO  

A preservação da memória de uma sociedade traz consigo a garantia da 

manutenção de sua história. Para que isso ocorra é de fundamental 

importância o bom desenvolvimento da gestão arquivística de documentos 

avaliando-se o que deverá ser preservado e o que poderá ser eliminado. Os 

documentos preservados se constituem de fonte para pesquisa histórica por 

parte de pesquisadores, bem como dos usuários de arquivo. Assim sendo, a 

fotografia assume a mesma importância do documento físico em suporte papel, 

possuindo tanto valor probatório como informacional, na medida em que 

registra fatos e acontecimentos cotidianos nas instituições. Assim, deverá ser 

tratada com os mesmos preceitos da gestão arquivística no que diz respeito a 

sua conservação e preservação, mantendo-se assim a memória institucional e 

social ao longo das gerações. Nessa linha, o arquivista assume seu papel com 

uma enorme responsabilidade, pois ele será o encarregado de tratar e avaliar 

os documentos de arquivo que farão parte do patrimônio documental 

institucional. Pelo fato de que a fotografia surgiu no primeiro quarto do século 

XIX, pode-se calcular que ela começou a fazer parte de acervos na virada do 

século XX, considerando que, durante este período, houve não só uma 

consolidação como forma de registro, como também o surgimento da 

importância do objeto em si como documento: uma imagem fotográfica traz 

uma informação de conteúdo e também vários dados sobre a forma de 

produção da imagem (MANINI, 2008, p.127). Nesse sentido começam as linhas 

de pensamento que a fotografia não só assume o papel de documento como 

também agrega características e informações que indicam natureza orgânica. 

Logo, ao se delimitar que a fotografia reúne informações orgânicas, infere-se 

que se trata de um documento de caráter arquivístico, e aliado a isso se pode 

inferir que a preservação da memória reside no simples fato de que se deve 

preservar para não cair no esquecimento.  

 

 

2 METODOLOGIA  
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Análise qualitativa de livros, sites e artigos que abarcam o tema em tela 

cujo método foi a pesquisa bibliográfica de caráter exploratório.  

  

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO   

Por meio da pesquisa realizada se pode inferir que a fotografia é um 

gênero documental muito apreciado, pois reflete fatos capturados e 

congelados pelo simples ato fotográfico, assim proporciona inúmeras 

possibilidades de autoconhecimento e recordação para indivíduos e 

organizações. Com isso, pode despertar profundos sentimentos nos indivíduos 

referenciados, ou ser fonte de informação e conhecimento para usuários em 

geral, contribuindo, desta forma, para a preservação de uma dada memória. 

Todavia, para que isso ocorra é necessário que os acervos compostos desse 

gênero também sofram ações arquivísticas com vistas a sua preservação, 

conservação e até difusão, a fim de facilitar o acesso a acervos produzidos e 

acumulados por pessoas físicas ou jurídicas, dando subsídios aos eventuais 

usuários de conhecer o potencial de pesquisa existente. 

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Pelo viés social e institucional, entende-se que há a necessidade da 

perpetuação de suas memórias como forma de não se perder informações, 

como fatos e acontecimentos relevantes ao longo de suas trajetórias de 

existência. Por isso, os acervos fotográficos se preservados dentro de padrões 

arquivísticos, e políticas de difusão, representam verdadeiro patrimônio 

fotográfico e histórico que servirão de relevante fonte de pesquisa para se 

compreender a trajetória de pessoas, fatos e acontecimentos representativos 

para um determinado público. 
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