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Relatório de Atividades Anual – 2018 

 

O Centro de Conservação e Preservação Fotográfica da Funarte, CCPF/CEAV, foi 

criado na década de 1980 com o objetivo de preservar a memória fotográfica 

brasileira. Como centro técnico de atendimento, destaca-se por seu papel 

agregador e formador de mão-de-obra, atuando especialmente no estímulo e 

execução de projetos em parceria com outras instituições. Pioneiro na América do 

Sul, o CCPF permanece em funcionamento há mais de 30 anos e se tornou uma 

referência internacional. 

 

Projetos mais relevantes realizados em 2018: 

 

I. Programa Funarte de Capacitação Técnica 2018 

 

O CCPF, como parte integrante do Centro de Artes Visuais da Funarte/CEAV, 

participou da produção de quatro oficinas dentro do Programa Funarte de 

Capacitação Técnica 2018. O programa envolveu todos os Centros da Funarte. 

No CEAV o responsável pela produção foi o servidor do Jorge Miguel que contou 

com a participação da coordenadora Sandra Baruki e com a colaboração de 

Wellington da Silva. As oficinas realizadas foram as seguintes: 

 

a. Goiânia/GO 

Oficina de Conservação de Fotografias 

Com Patricia de Filippi 

20 vagas 

17 a 20 de julho, das 14h às 19h 

Local: Museu da Imagem e do Som 

Endereço: Praça Cívica – nº 2 – Setor Central – Goiânia (GO) 

A oficina apresentou uma linha do tempo dos materiais fotográficos com o 

objetivo de analisar os elementos que compõem as fotografias e as coleções 
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fotográficas a serem preservadas atualmente. O curso abordou estratégias de 

acesso e preservação de coleções fotográficas de diversas épocas, especialmente 

no Brasil, um país tropical. Também orientou como planejar uma reserva técnica 

fotográfica para garantir sua conservação no presente e no futuro. 

 

Mini Currículo: 

Patricia de Filippi é formada em Arquitetura e Urbanismo. Sempre esteve 

envolvida com a fotografia e cinema. Interessou-se por pesquisas na área da 

técnica fotográfica e o foco principal tem sido a preservação, conservação e 

restauro fotográfico e cinematográfico tanto no campo analógico quanto digital. 

Fez cursos de especialização, faz parte de associações que compartilham a troca 

profissional das práticas atuais e tem trabalhado há 30 anos na área de cultura no 

Brasil, em diferentes instituições públicas e privadas comprometidas com a 

preservação de seus acervos. 

 

 

Foto: Divulgação CEPIN/ Funarte 
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Foto: Divulgação CEPIN/ Funarte 

 

 

b. Londrina/PR 

Conservação preventiva de coleções de fotografias  

Com Marília Fernandes 

20 vagas 

14 a 17 de agosto - das 9h às 14h 

Local: Campus Universitário / UEL – Prédio do CECA – Sala Têxtil 

Endereço: Rodovia Celso Garcia Cid, Pr 445, Km 380 – Campus 

Universitário – Portal de Versalhes III. 

O objetivo da oficina foi entender o desenvolvimento tecnológico e os 

princípios básicos de conservação – acondicionamento, guarda, manuseio e 

técnicas de higienização. Houve debate e oficina prática sobre a conservação 
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da fotografia, “do ideal ao tangível”, e sobre formas de preservar uma 

coleção dentro das necessidades e possibilidades de cada instituição.  

Mini Currículo:  

Marília Fernandes é mestre em Artes, com ênfase em Gestão de Acervos e 

Preservação de Fotografias, pela George Eastman House – Museu Internacional de 

Fotografia e Filme (EUA).  Trabalhou com diversos acervos de arte e cultura, em 

instituições nacionais e do exterior. Atualmente possui uma pequena empresa, 

especializada em gestão e preservação de acervos de arte e cultura em geral, e 

trabalha com conservação de obras de arte para exposições.  

 

http://www.funarte.gov.br/artes-integradas/funarte-encerra-no-rio-de-

janeiro-programa-gratuito-de-capacitacao-tecnica/ 

http://www.funarte.gov.br/artes-integradas/funarte-encerra-no-rio-de-janeiro-programa-gratuito-de-capacitacao-tecnica/
http://www.funarte.gov.br/artes-integradas/funarte-encerra-no-rio-de-janeiro-programa-gratuito-de-capacitacao-tecnica/
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c. Belém/PA 

Olhos de Ver: Fotografia I 

Com Miguel Chikaoka – Fotógrafo e educador 

20 vagas 

25 a 28 de setembro - das 9h às 14h 

Local: Associação Fotoativa 

Endereço: Praça das Mercês, 19, Bairro da Campina 

A proposta da oficina foi proporcionar uma vivência do que constitui a gênese 

do processo fotográfico; e ainda, estimular o “exercício do pensamento crítico 

e criativo sobre o „fazer fotográfico‟ e suas possibilidades”. 

Mini Currículo:  

Miguel Chikaoka graduou-se em engenharia elétrica pela Universidade Estadual 

de Campinas (Unicamp), mas atua no campo das artes e da educação. Desde 1980 

mora em Belém (PA), onde articulou a criação da Associação Fotoativa, um 

projeto que “tornou-se referencia para o desenvolvimento da cultura fotográfica na 

região amazônica”; e da Kamara Kó, uma agencia de fotógrafos independentes, 

engajados na produção de reportagens e documentários sobre temas sociais e 

ambientais. Participou de diversas mostras individuais e coletivas no Brasil e em 

países como França, Japão e Uruguai. Suas obras estão em vários acervos de 

entidades reconhecidas, como o Museum of the Americas (AMA) – Washington 

(EUA), da Fundação Biblioteca Nacional (RJ), a Coleção Pirellli/MASP de 

Fotografia (SP), do Museu de Arte do Rio (MAR), no RJ, do Museu Casa das 

Onze Janelas (Pará), do Museu de Fotografia de Fortaleza (CE) e outros. Como 

ativista e educador, ministrou mais de cem oficinas e palestras, em organizações 

do exterior, como o Centro de Fotografia de Montevideo (Uruguai), a Newport 

University (Pais de Gales – UK), o Centro Português de Fotografia (PT) e o ZAIM 

(Japão); e do Brasil, como  o SESC, o Instituto Moreira Salles, – e eventos, como 

as Semanas Nacionais de Fotografia (Funarte – MinC). Em 2012, recebeu o 

Prêmio Brasil Fotografia e a Comenda da Ordem do Mérito Cultural, do 

Ministério da Cultura, pela sua contribuição à fotografia brasileira. 
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d. Fortaleza 

Conservação preventiva de acervos fotográficos 

Com Juliana Buse 

15 vagas (Concluíram: 12) 

6 a 9 de novembro - das 9h às 14h 

Local: Theatro José de Alencar 

 

A oficina apresenta um panorama geral dos aspectos inerentes à conservação 

dos acervos fotográficos, apontando as principais causas de deterioração e os 

melhores caminhos para a preservação. Juliana aborda questões de cunho 

prático, como as condições ideais e possíveis nos ambientes de guarda, nas 

intervenções em fotografias e negativos, e no melhor acondicionamento desses 

materiais. 

 

Mini Currículo: 

Juliana Buse é professora do Departamento de Ciências da Informação, da 

Universidade Federal do Ceará, e doutoranda em Conservação e Restauro, 

com ênfase em Ciências da Conservação, na Universidade Nova de Lisboa. 

Com experiência em conservação e restauro de fotografias e outras espécies de 

documentos históricos, seus interesses de ensino e pesquisa incluem a 

conservação e o restauro de manuscritos históricos e de acervos fotográficos, 

além de gestão dos riscos inerentes a acervos em papel. 

e.  Evento de encerramento do Programa Funarte de Capacitação Técnica   

Participação da Coordenadora do CCPF, Sandra Baruki, juntamente com Jorge 

Miguel/CEAV, na mesa-redonda de avaliação das oficinas oferecidas pelo 

Centro de Artes Visuais, dentre elas as dedicadas à fotografia e à conservação 

fotográfica, com a presença de Miguel Chikaoka, Patrícia de Filippi e Marília 

Fernandes, no dia 14 de dezembro. A servidora Isabel Mendes participou do 

evento como ouvinte.  
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Fotos: Isabel Mendes/CCPF 
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Folder do evento - frente 
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Folder do evento - verso 
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II. Lançamento do Dicionário Técnico da Fotografia Clássica  

O CCPF/CEAV realizou, em parceria com a Gerência de Edições, o Portal 

e a Programação Visual da Funarte, a produção e o lançamento online do 

Dicionário Técnico da Fotografia Clássica, de Pedro Karp Vasquez. O 

dicionário está disponível gratuitamente como uma ferramenta de busca por 

verbetes no Portal Funarte. 

http://sistemas10.dominiotemporario.com/funarte/dicionario_fotografi

a/index.php 

 

 

http://www.funarte.gov.br/artes-integradas/funarte-publica-dicionario-

de-fotografia-de-pedro-karp-vasquez/ 

http://sistemas10.dominiotemporario.com/funarte/dicionario_fotografia/index.php
http://sistemas10.dominiotemporario.com/funarte/dicionario_fotografia/index.php
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O Dicionário Técnico da Fotografia Clássica levou mais de trinta anos para ser 

concretizado, pelo fato de ter sido fruto de um esforço individual e espontâneo de 

seu autor, Pedro Karp Vasquez. É uma obra de grande valia para o estudo da 

história da fotografia no Brasil, pois é o primeiro dicionário do gênero produzido 

por um brasileiro, que chega justamente em um momento de transição entre a 

fotografia clássica e as novas tecnologias de base digital que a estão substituindo 

de forma gradativa. Seus verbetes em muito contribuirão para a correta 

identificação dos processos fotográficos imperantes durante os séculos XIX e XX, 

facilitando assim os trabalhos de museólogos, professores, pesquisadores, críticos 

de arte e demais interessados nas artes visuais como um todo. 

 

 O dicionário contém cerca de 1.107 verbetes que definem a Fotografia, os 

aparatos fotográficos na história tecnológica, os termos da ótica, os processos 

fotográficos, os componentes da estrutura fotográfica, as instituições tradicionais 

de ensino e depositárias de coleções, a transição da fotografia clássica para a 

imagem digital, entre outros registros preciosos.  

 

III. Participação no Portal Brasileiro de Dados Abertos  

O CCPF, por meio da servidora Isabel Cristina Fernandes Mendes, seguindo o 

planejamento do plano de ação definido para este fim, depois de reunião no dia 

22/11/2017 convocada pelo SIC (Sistema de Informação ao Cidadão), publicou os 

seguintes dados (seguindo o formato indicado pela Cartilha Técnica para 

Publicação de Dados Abertos no Brasil): 

 

 Relatórios Anuais do Centro de Conservação e Preservação Fotográfica 

2004 a 2016 

 Relatório de Conclusão Das Oficinas Do Centro de Conservação e 

Preservação Fotográfica – 2015 
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http://dados.cultura.gov.br/organization/fundacao-nacional-de-artes-

funarte 

 

Desde 2009 o governo brasileiro vem realizando ações para o desenvolvimento 

de uma política de disseminação de dados e informações governamentais para o 

livre uso pela sociedade. Estas ações estão alinhadas com um crescente 

movimento global para democratização do acesso a dados e informações no 

paradigma de dados abertos. O movimento por dados abertos defende a criação 

de um ecossistema, fundamentado no acesso a dados, que possibilite a 

participação da sociedade no desenvolvimento de um estado mais eficiente, com 

oferta de melhores serviços, e fazendo amplo uso de tecnologias. 

 

IV. Participação no Portal de Serviços do Governo Federal 

O CCPF, por meio da servidora Isabel Cristina Fernandes Mendes, iniciou o 

lançamento de dados no Portal de Serviços sobre as atividades do CCPF 

disponíveis à sociedade brasileira na forma de capacitação técnica. 

http://dados.cultura.gov.br/organization/fundacao-nacional-de-artes-funarte
http://dados.cultura.gov.br/organization/fundacao-nacional-de-artes-funarte
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https://www.servicos.gov.br/servico/participar-de-capacitacoes-na-

area-de-fotografia?campaign=busca 

 

Os serviços públicos do Governo do Brasil estão reunidos em um único Portal. 

São mais de 1,7 mil serviços públicos disponíveis, mais de 40% totalmente 

digitais. O Governo do Brasil está unificando os cadastros dos cidadãos para que, 

com apenas uma conta, seja possível acessar qualquer um dos serviços públicos 

federais. 

No Portal de Serviços o cidadão encontra informações sobre taxas, documentos 

necessários, forma de prestação do serviço (presencial ou digital), bem como 

endereços e outras formas de contato com os órgãos responsáveis pela prestação 

do serviço. 

 

No dia 09/03/2018, a Enap disponibilizou no Portal de Serviços os seguintes 

serviços de competência do CEAV: 

 Concorrer ao Prêmio de Artes Plásticas Marcantonio Vilaça 

 Obter financiamento a projetos de intercâmbio regional nas artes plásticas; 

 Concorrer ao prêmio Marc Ferrez de Fotografia; 
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 Obter auxílio financeiro para projetos de artes visuais; 

 Participar de capacitações na área de fotografia do CCPF. 

 

V. Continuidade de participação da servidora Isabel Mendes no Grupo 

de Trabalho destinado à elaboração de proposta de reestruturação 

da Funarte: 

 

Matéria no Portal Funarte:  

http://www.funarte.gov.br/funarte/funarte-desenvolve-proposta-

para-sua-reestruturacao/ 

 

―A Fundação Nacional de Artes – Funarte organizou, em julho de 2017, um 

Grupo de Trabalho para elaborar proposta de remodelamento da entidade. 

Depois de nove meses de estudos e debates, o GT de Reestruturação Orgânica 

apresentou um projeto e realizou os primeiros diálogos sobre ele. Agora, a 

Fundação divulga amplamente o resultado desse estudo, que prevê a 

transformação da entidade em agência de natureza pública. 

Formado por 18 servidores de diversas áreas técnicas, o coletivo fez avaliações 

sobre a missão da Funarte e os desafios para seu cumprimento. O objetivo foi 

apontar soluções para os principais problemas da instituição; direcionamentos 

para sua eficiência e agilidade em relação às demandas da sociedade; maior 

aproximação com os diversos segmentos artísticos e maior aproximação com 

estes, bem como a sintonia com suas necessidades; a adequação aos interesses 

públicos; maior proximidade com o público em geral; e a necessária articulação 

com outras instituições, do Brasil e do exterior. 

Para tanto, o grupo reuniu e desenvolveu propostas estruturais, administrativas e 

funcionais para reformular a Funarte. O estudo prevê mudanças do modelo de 

gestão da entidade; de seu estatuto e regimento; do organograma; e do 

quadro de pessoal; entre outras modificações. Agência reguladora pública: um 

novo modelo 

Durante a formatação inicial da proposta de remodelamento, o grupo debateu 

com personalidades reconhecidas e atuantes na gestão de programas ligados à 

arte, a seu fomento e ao investimento na área; iniciou diálogo com membros das 

http://www.funarte.gov.br/funarte/funarte-desenvolve-proposta-para-sua-reestruturacao/
http://www.funarte.gov.br/funarte/funarte-desenvolve-proposta-para-sua-reestruturacao/
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comissões de cultura do Congresso; ouviu os atuais diretores e coordenadores de 

áreas; entrevistou ex-presidentes da entidade; realizou longos debates internos e 

avaliações técnicas; apresentou um resumo aos servidores da instituição; e 

encaminhou um relatório conclusivo à Presidência. 

De acordo com esse trabalho, o modelo de agência reguladora de direito 

público – com ênfase no fomento e no investimento na produção –, mostrou-se o 

mais adequado como principal solução para os muitos problemas da 

entidade. Segundo o GT, esse formato responde às ―necessidades de modernizar a 

gestão do serviço público federal ligado às artes‖; e ao ―bom cumprimento das 

missões da Funarte‖. Uma nova ―Agência Nacional de Artes – Anarte‖ teria 

como funções, além do incentivo financeiro, a fiscalização e a regulação da 

atividade artística – hoje carente de suporte estatal – indica o relatório. 

Deve ser esclarecido que a estrutura proposta para a Anarte difere da que prevê a 

Medida Provisória nº 850, de setembro de 2018, que institui a Agência Brasileira 

de Museus (Abram).  Esta é proposta como organização sem fins lucrativos, 

de interesse coletivo e de utilidade pública, de natureza privada. Os técnicos 

explicam que tal modelo não se adéqua à Anarte. 

Diálogo com a sociedade 

Após a entrega do estudo, foi oficialmente formado outro grupo de trabalho: o de 

Divulgação. Seu foco é aumentar o diálogo com a sociedade sobre o projeto. A 

agenda inclui contatos com nomes representativos da produção artística, gestores, 

associações e coletivos da área, parlamentares, universidades e acadêmicos, 

secretarias de cultura municipais e estaduais e grupos da sociedade civil ligados 

às artes. 

Na agenda do GT de Divulgaão já estão incluídos ex-presidentes da Funarte e 

parlamentares, além de especialistas e acadêmicos – como a consultora, doutora 

em Ação Cultural pela ECA – USP, mestre em Comunicação Social pela ECO – 

UFRJ e graduada em Letras, Isaura Botelho, servidora da Fundação aposentada 

– autora do livro Romance de formação: Funarte e política Cultural – 1976 – 

1990. Para ampliar as discussões, a entidade também pretende levar 

representantes a todas as cinco regiões brasileiras. O GT planeja ainda aumentar 
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seus contatos através das redes sociais. Esse processo de divulgação e 

interlocução foi aprovado pelo presidente da entidade, Stepan Nercessian. 

 

Sobre o Grupo de Reestruturação Orgânica da Funarte (2017/2018)  

O primeiro GT ―foi formado pela necessidade de redesenhar a Fundação, devido 

às mudanças conjunturais no país nos últimos doze anos; para atender os anseios 

das classes ligadas à atividade artística e da população em geral; pela 

necessidade de reformular a estrutura da Funarte – de modo que esta seja 

direcionada apenas para as artes –; pelo desenvolvimento da Política Nacional 

das Artes (2016); em consideração às propostas das Câmaras Setoriais das artes 

(Hoje Colegiados Setoriais) e a proposições de servidores; e pela defasagem e 

inadequação da estrutura atual‖, identificadas pelo corpo funcional, gestores e 

ex- colaboradores aposentados, diz o Grupo. Ele foi criado pela Portaria Funarte 

nº 160, de 10 de julho de 2017, com critérios de representatividade técnica dos 

seus integrantes – mas com abertura para sugestões de todos os servidores. 

Contatos 

Grupo de Trabalho de divulgação para a Reestruturação Orgânica da Funarte 

gtrabalho2@funarte.gov.br e gtcanalcomunicacao@gmail.com‖ 

 

mailto:gtrabalho2@funarte.gov.br
mailto:gtcanalcomunicacao@gmail.com
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http://www.funarte.gov.br/artes-integradas/funarte-propoe-ao-

minc-mudanca-na-instituicao/ 

 

 

 

http://www.funarte.gov.br/artes-integradas/funarte-propoe-ao-minc-mudanca-na-instituicao/
http://www.funarte.gov.br/artes-integradas/funarte-propoe-ao-minc-mudanca-na-instituicao/
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Projetos, parcerias institucionais e assessorias técnicas realizados em 2018: 

 

I. Sociedade Fluminense de Fotografia – Nos dias 09 e 11 de maio, a 

Coordenadora do CCPF, Sandra Baruki, ministrou a  “Oficina Introdução à 

Conservação de Fotografia” na Sociedade Fluminense de Fotografia (SFF), 

Niterói, RJ, com apresentação de projetos de conservação realizados pelo 

Centro de Conservação e Preservação Fotográfica da Funarte. A oficina foi 

coordenada por Clara Mosciaro, conservadora-restauradora, integrante da 

equipe técnica do Projeto de Preservação do Acervo Fotográfico da Sociedade 

Fluminense de Fotografia em parceria com o Arquivo Público do Estado do 

Rio de Janeiro e Laboratório de História Oral e Imagem da UFF. Atividade 

gratuita do ponto de Cultura Memória e Fotografia Pública. A nossa 

participação ocorreu no âmbito de colaboração com o projeto, apoio que tem 

sido dado desde anos anteriores. A servidora Isabel Mendes participou como 

ouvinte. 

 

“Uma agenda para a fotografia, Ciclo de Debates Fluminenses” – Seminário 

do Ponto de Cultura Memória e Fotografia Pública / promovido pela 

Sociedade Fluminense de Fotografia em parceria com o Arquivo Público do 

Estado do Rio de Janeiro e Laboratório de História Oral e Imagem da UFF – 

Participação da coordenadora do CCPF, Sandra Baruki, como palestrante 

convidada, representando a Funarte, com o tema “Acervos fotográficos e os 

desafios da preservação”, no dia 20/12 às 15h. Evento de encerramento do 

projeto de preservação do acervo fotográfico da Sociedade Fluminense de 

Fotografia. 
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Foto: Isabel Mendes/CCPF 
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Matéria publicada no Jornal O Globo: 

“Sociedade Fluminense organiza oficina gratuita de conservação de fotos 

Aulas apresentarão informações sobre materiais utilizados e causas de 

deterioração 

Priscilla Aguiar Litwak 

21/04/2018 - 17:45  
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Acervo. A mulher e a rede, na Ilha dos Carecas, São Francisco, nos anos 1950 

Foto: Divulgação/Luiz Antonio Pimente 

 

NITERÓI - Muito diferente do mundo digital de hoje, de fotos incontáveis e 

registros efêmeros, o número de fotografias, há algumas décadas, era contado de 

acordo com o filme posto na máquina. Depois de reveladas, as imagens ganhavam 

várias cópias, só para garantir que, se uma se perdesse, a outra estaria ali para 

deixar eternizado aquele momento capturado. Dessa forma foi montado o rico 

acervo da Sociedade Fluminense de Fotografia (SFF), que conta milhares de 

histórias em suas cerca de cinco mil fotos. Para conservá-lo e resgatar a memória 

contida nessas imagens, a entidade realizará um projeto que terá duração de um 

ano. Uma das ações que fazem parte desse projeto é a oficina gratuita de 

Introdução à Conservação de Fotografia, que será ministrada, em maio, pela 

professora Clara Mosciaro. Ao mesmo tempo em que aprende a técnica, o aluno 

ajuda a conservar o patrimônio da entidade. 

 
 

Atração. O trampolim de Icaraí, que divertiu os banhistas de 1937 a 1965 

Reprodução 
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Estação das Barcas de Niterói vista de cima, nos anos 1950 

Reprodução/Facebook / Niterói Antigamente/ Jober Rocha 

 
 

Estação das barcas de Niterói duas décadas depois. No Jardim do centro, o índio 

Araribóia que foi símbolo da cidade por muitos anos Reprodução/ Facebook / 

Nierói Antigamente 
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Por trás da Estação da Barcas, ao longo da Rua Visconde do Rio Branco, no 

Centro, ficava a Praia conhecida como Praia da Vitamina, pela grande 

quantidade de frutas jogadas ao mar oriundas do Mercado e Peixe (ao fundo). 

Estima-se que seja datada dos anos de 1960 Reprodução / Grupo História e 

Niterói 

 

 

i  

Já nos anos 70, outra opção de lazer muito badalada (como se vê na foto) era a 

Praia de Boa Viagem Reprodução/facebook / Niterói Antigamente/ Luiz Carlos 

Medeiros 

 

 

 
O Cinema Icaraí era uma ótima opção de matinê no pós-praia na década de 70 

Reprodução/ Facebook / Niterói Antigamente 

 

A oficina é uma das atividades desenvolvidas pelo Ponto de Cultura Memória e 

Fotografia Pública, fruto de um convênio entre a SFF e a prefeitura de Niterói, e 

conta com parceria do Arquivo Público do Rio de Janeiro, da UFF e da Fundação 

Nacional de Artes (Funarte). 
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As aulas apresentarão conteúdos básicos relacionados à conservação de acervos 

fotográficos, com informações sobre a qualidade dos materiais utilizados e causas 

de deterioração; e introdução de como fazer uma conservação preventiva de 

fotografias. No fim do encontro, haverá uma apresentação de projetos de 

conservação realizados pelo Centro de Conservação e Preservação Fotográfica 

da Funarte. 

De acordo com o presidente da SFF, Antonio Machado, o objetivo é que 

posteriormente todo o acervo da entidade seja digitalizado para que o grande 

público tenha acesso: 

 

— É um bem que deve ser compartilhado e uma forma de chamar a atenção para 

a preservação da História. Hoje as pessoas perdem fotos com facilidade. 

Antigamente eram mais valiosas. 

A oficina terá duas turmas, cada uma com 20 vagas, e as aulas acontecerão nos 

dias 9 e 11 de maio. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas 

exclusivamente pelo e-mail acervo.sff@gmail.com.‖ 

Link da matéria:  

https://oglobo.globo.com/rio/bairros/sociedade-fluminense-organiza-oficina-

gratuita-de-conservacao-de-fotos-22616919 

 

 

 

 

mailto:acervo.sff@gmail.com
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/sociedade-fluminense-organiza-oficina-gratuita-de-conservacao-de-fotos-22616919
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/sociedade-fluminense-organiza-oficina-gratuita-de-conservacao-de-fotos-22616919
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II. Biblioteca Nacional 

A coordenadora do CCPF, Sandra Baruki, e a servidora Isabel Mendes 

participaram com ouvintes do Seminário que marcou o lançamento do catálogo da 

exposição “Uma viagem ao mundo antigo” realizado na Biblioteca Nacional/RJ. 

As fotografias do catálogo fazem parte da coleção “Dona Thereza Christina 

Maria” doada à Biblioteca Nacional, e que totaliza cerca de 100 mil itens, 

incluindo livros, mapas, partituras, desenhos, estampas e outros documentos 

impressos e manuscritos. 

O catálogo, com imagens das ruínas visitadas pelo imperador brasileiro durante 

suas viagens ao Egito, nos anos de 1871 e 1876-77 e Pompeia, em 1888, recebeu a 

curadoria do servidor da Biblioteca Nacional, Joaquim Marçal. 

A Fundação Nacional de Arte e a Fundação Biblioteca Nacional trabalham em 

parceria desde a década de 1980, quando da elaboração do Projeto de Preservação 

e Conservação do Acervo Fotográfico da Biblioteca Nacional – o PROFOTO. Em 

1984, através de um termo de cooperação técnica definiu-se que ambas as 

instituições manteriam o intercâmbio de informações e o apoio técnico na área de 

documentos fotográficos, desenvolvidos especialmente no caso da Funarte, pelo 

Centro de Conservação e Preservação Fotográfica – CCPF. Em 2002, foi realizado 

o tratamento de abertura e planificação das fotografias albuminadas pertencentes à 

Coleção Thereza Christina Maria. 
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Link: https://www.bn.gov.br/acontece/eventos/2018/03/seminario-dia-1o-

marco-marcara-lancamento-catalogo 

 

Link: https://www.bn.gov.br/acontece/eventos/2018/03/seminario-dia-1o-

marco-marcara-lancamento-catalogo 

 

 

 

https://www.bn.gov.br/acontece/eventos/2018/03/seminario-dia-1o-marco-marcara-lancamento-catalogo
https://www.bn.gov.br/acontece/eventos/2018/03/seminario-dia-1o-marco-marcara-lancamento-catalogo
https://www.bn.gov.br/acontece/eventos/2018/03/seminario-dia-1o-marco-marcara-lancamento-catalogo
https://www.bn.gov.br/acontece/eventos/2018/03/seminario-dia-1o-marco-marcara-lancamento-catalogo
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III. MAST – Cerimônia de recebimento do Acervo Solange Zúñiga 

Mesa-redonda promovida pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins, 

sobre a Contribuição de Solange Zúñiga para a Preservação de 

Acervos no Brasil – participação como convidada da Coordenadora do 

CCPF, Sandra Baruki, representando a Funarte. Solenidade da assinatura do 

Termo de Doação da Coleção Bibliográfica da pesquisadora, no dia 13 de 

dezembro. Solange Zúñiga foi servidora da Funarte e criadora do Programa 

Nacional de Preservação e Pesquisa da Fotografia, que gerou o CCPF. A 

servidora Isabel Mendes participou como ouvinte. 
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Fotos: Isabel Mendes/CCPF 
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IV. Edital Bolsa Funarte de Estímulo à Conservação Fotográfica Solange 

Zúñiga 

 

A equipe do CCPF realizou diversas ações administrativas destinadas ao 

planejamento do Edital no ano de 2019, das quais destacamos: 

a) Em agosto, solicitação de instrução feita à PROJUR/Funarte sobre a 

utilização do nome da personalidade Solange Zúñiga (falecida em 2014) em 

edital da Fundação Nacional de Artes. Trata-se do Edital Bolsa Funarte de 

Estímulo à Pesquisa em Conservação Fotográfica Solange Zúñiga, que 

consta do planejamento 2019 do CEAV e que aguarda orçamento.  

 

b) Em outubro, recebimento do parecer positivo da PROJUR com instruções e 

recomendando o recolhimento de assinaturas da família da homenageada em 

termo de ciência. 

 

c) Em dezembro, recolhimento das assinaturas das filhas de Solange Zúñiga em 

termo de ciência autorizando a utilização do nome no Edital Bolsa Funarte de 

Estímulo à Conservação Fotográfica. 
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Na foto acima vemos Solange Zúñiga, coordenadora do Programa Nacional de 

Preservação e Pesquisa da Fotografia na ocasião, recepcionando o então Ministro 

da Educação e Cultura Celso Furtado em visita ao CCPF. 

 

V- Museu Histórico Nacional 

 

Consultoria para elaboração de projeto e orçamento para o tratamento de 

conservação e restauração de daguerreótipos, ambrótipos, ferrótipos, fotografias 

sobre porcelana e negativos de vidro da coleção do MHN. A equipe do CCPF 

colaborou com o Acervo do Museu Histórico Nacional na elaboração de 

orçamento para PLOA e na identificação de cromos para a Brasiliana, a partir dos 

slides que foram digitalizados no CCPF. Parte da coleção de daguerreótipos do 

Acervo do Museu Histórico Nacional foram tratados no CCPF na década de 1980. 

Ver item Principais atividades do setor de conservação. 

 

 

VI - Museu Nacional 

 

Em 05/12, a Professora Tania Clemente de Souza, Chefe do Departamento de 

Antropologia do Museu Nacional / UFRJ, visitou o CCPF/São José 50/13º, para 

tratativas sobre imagens de negativos pertencentes ao acervo do Museu Nacional, 

Coleção Curt Nimuendajú, projeto realizado pelo Centro de Conservação e 

Preservação Fotográfica/CCPF, em parceria com o Museu Nacional, em 2015. 

Toda a documentação administrativa e técnica relativas ao Museu Nacional foram 

escaneadas e entregues em um HD para a professora Tania, num esforço de 

colaboração com a instituição após o trágico incêndio ocorrido no dia 02 de 

setembro de 2018. 
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Principais solicitações de atendimento 

 

I. Fiocruz / Casa de Oswaldo Cruz / Departamento de Arquivo e 

Documentação/Conservação de Documentos: consulta sobre 

higienização de emulsões fotográficas e o uso de solventes, feita por 

Ana Roberta Tartaglia.  

 

II. Atendimento sobre formação profissional, cronograma de oficinas 

de conservação a serem realizados pela Funarte, conforme consultas 

realizadas por email e telefone: Cibele Monteiro, Centro de 

Preservação Cultural da Universidade de São Paulo; Chaylane 

Marques; Vera Wilhelm (Goiania, GO); Julio da Paz, técnico em 

museologia do Museu Penitenciário Paulista; Wagner Carvalho, 

fotógrafo formado pela Universidade Estácio de Sá; e  arquiteto 

Leonardo Martins. 

 

 

III. Atendimento sobre projetos de conservação e materiais para 

acondicionamento: Giovanna Lima (A.C.Camargo Cancer Center, São 

Paulo/SP); Donivaldo Silva de Oliveira  

(núcleo de Memória do Mosteiro São Geraldo de São Paulo, 

mantenedor do Colégio Santo Américo); e Natali Zarth, pesquisadora 

da Rede Globo, sobre daguerreótipos. 

 

 

IV. Solicitação de apoio técnico para o acervo fotográfico da fotógrafa 

Cláudia Ferreira, composto por imagens em filmes negativos 35mm 

preto e branco e cor, filmes positives e suporte digital, abrangendo as 

décadas de: 1970 1980, 1990 e 2000, 2010. As imagens registram 

http://www.accamargo.org.br/
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manifestações e mobilizações globais dos movimentos sociais, 

especialmente movimentos de mulheres, em várias cidades do Brasil e 

do Mundo. Visita técnica ao acervo da fotógrafa para verificar o estado 

de conservação. 

 

V. Visita ao CCPF de Maria Gabriela Moura, graduanda em Conservação 

e Restauração EBA/UFRJ; para orientação Projeto de TCC - 

Conservação e Restauro/UFRJ. 

 

VI. Visita ao CCPF de Jessica Maria da Silva, graduanda do curso de 

Conservação e restauração de bens móveis da EBA UFRJ. Entrevista 

sobre preservação de negativos de vidro, para pesquisa “Conservação 

dos negativos de vidro do Observatório Nacional, em realização no 

Museu de Astronomia e Ciências Afins, onde é bolsista. 

 

VII. Visita ao CCPF da Sra. Talita Desserie, conservadora-restauradora, São 

Paulo, SP, para consulta, indicações de materiais e troca de 

experiências. Orientação sobre formação profissional na área e dúvidas 

técnicas para o tratamento de acervo fotográfico em Polaroid. 

VIII. Visita ao CCPF do fotógrafo e produtor Ricardo Melo, sobre 

conservação de negativos em acetato de celulose. 
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Principais atividades do setor de conservação 

 

I. Organização do Ateliê de Conservação: 

A equipe do CCPF iniciou em janeiro a organização do ateliê, situado no 13º 

andar do Prédio da Rua São José, para receber as fotografias que virão da Aldeia 

Arcozelo, em Paty do Alferes, e que ali receberão tratamento de conservação.  

 

             

 

Fotos: Isabel Mendes/CCPF 
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II.  Digitalização e organização dos slides do acervo institucional do 

CCPF: 

A servidora Isabel Mendes iniciou em abril de 2018 o trabalho de 

digitalização e organização de 4800 slides que integram a memória 

institucional do CCPF e que retratam os primeiros projetos e acervos tratados 

pela equipe do Centro. 

 

A equipe do CCPF colaborou com o Acervo do Museu Histórico Nacional 

na elaboração de orçamento para PLOA e na identificação de cromos 

para a Brasiliana, a partir dos slides que foram digitalizados no CCPF. 

 

Parte da coleção de daguerreótipos do Acervo do Museu Histórico 

nacional que foram tratados no CCPF na década de 1980 e cujas imagens 

integram os slides digitalizados no ateliê.  

 

Daguerreótipo de D. Pedro II, pertencente ao acervo do Museu Histórico 

Nacional, em tratamento no CCPF: 
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Fotos: Francisco da Costa 
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   Exemplos de pastas com slides digitalizados e organizados por 

projeto: 
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III. Colaboração recebida do CEDOC/Funarte na digitalização de fotografia em 

preto e branco, medindo 50 cm x 60 cm retratando a antiga sede do CCPF 

em santa Teresa/RJ. A foto é parte integrante da memória institucional do 

CCPF. 

 

 

Foto: Walter Firmo 

 

IV. Solicitação do Coordenador de Teatro Interino, Sr. Cristiano de Oliveira, 

COTEATRO / CEACEN / FUNARTE para realização de visitas técnicas 

visando elaborar diagnóstico e oferecer orientação sobre o estado de 

conservação do acervo Glauce Rocha. Foi realizada uma reunião inicial 

com a presença das servidoras do Teatro Glauce Rocha e as servidoras 

Sandra Baruki, Isabel Mendes (CCPF) e Ana Saramago (CEDOC).  

Na seqüência foram realizadas novas visitas pela coordenadora Sandra 

Baruki e pelos servidores do CEAV, Carlos Alberto Goulart da Silva e 



 

 

 

Centro de Conservação e Preservação Fotográfica/CEAV 
 

 

38 

 

José Roberto da Silva para desmontagem e limpeza preliminar das fotos 

emolduradas com entrefolhamento e guarda na mapoteca. Estuda-se a 

continuidade do trabalho em 2019.  

 

 

Fotos: Isabel Mendes/CCPF 
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Fotos: Sandra Baruki/CCPF 
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V. Atendimento do Centro da Música da Funarte/CEMUS para tratamento de 

fotografia de Pixinguinha. O atendimento contou com a colaboração voluntária 

da colaboradora Clara Mosciaro que realizou o preenchimento de pequenos 

defeitos na imagem por meio de pigmentação. 

  

 

 

Foto: Isabel Mendes/CCPF 
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Foto: Isabel Mendes/CCPF 

 

VI. Em 18/10 a coordenadora Sandra Baruki realizou treinamento de 

conservação com representantes do acervo Djalma Correa. 

 

Foto: Isabel Mendes/CCPF 
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VII. Em 05/12, visita ao CCPF/São José 50/13º andar, do Srº Jonas Cruz em 

consulta sobre o processo de conservação e acondicionamento das 

fotografias do acervo de Luis Edgar de Andrade, fotógrafo premiado 

com o Prêmio Esso de Fotografia, tendo documentado inclusive a Guerra 

do Vietnam. 

VIII. Consulta do Museu Antonio Parreiras, FUNARJ/SMU/SEC-RJ 

que possui um acervo de negativos em vidro que pertenciam à família do 

pintor, referência no paisagismo brasileiro entre os séculos XIX e XX. O 

Museu tem interesse de digitalizar as fotografias para disponibilização para 

pesquisa.  Além disso, há 17 imagens inéditas, que gostariam de incluir na 

exposição "Antonio e Dakir Parreiras: de pai para filho", programada para 

ser aberta ao público no dia 11 de agosto de 2018. A mostra aborda a 

relação dos dois pintores, que dividiam o mesmo ateliê, em um dos 

edifícios onde hoje funciona o museu. Os negativos revelam, 

especialmente, imagens do ateliê e cenas em família. 

 

IX. Elaboração de texto de apoio à candidatura. Coleção Canudos (Flávio de 

Barros), Museu da República IBRAM - 

"Apoiamos a indicação da Coleção Canudos (Flávio de Barros) para o 

Registro Regional da América Latina e Caribe do programa Memória do 

Mundo da Unesco - MoWLAC, apresentada pelo Arquivo Histórico e 

Institucional do Museu da República. O Centro de Conservação e 

Preservação Fotográfica da Funarte realizou entre maio de 1996 e junho de 

1997 o tratamento de conservação e reprodução fotográfica de dois álbuns 

fotográficos - higienização dos originais fotográficos; entrefolhamento dos 

álbuns; estabilização de suportes; consolidação de áreas de imagem 

fragilizadas; acondicionamento e reprodução fotográfica, com geração de 

dois conjuntos de cópias para exposição e publicação realizadas pelo 

Museu da República por ocasião do centenário. As fotografias são no 

processo fotográfico papel albuminado/prata, predominante na tecnologia 

fotográfica do século XIX, e o tratamento de conservação da coleção, a 

metodologia aplicada, é um marco significativo para a documentação e  

pesquisa científica na área de preservação fotográfica no país e na Região." 
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X. Consulta sobre evento do InFoto CCPF no Paço Municipal 1989 150 anos 

do Daguerreótipo, feita por Patricia Monte-mór para a comemoração dos 30 

anos do filme Rio de Memória, no Instituto Moreira Salles. 

 

XI. Visita de Rafael Gomes Xavier, representando a Associação de Voo Livre 

para buscar orientação na elaboração de projeto de criação do acervo 

fotográfico documental e artístico do voo livre no Rio de Janeiro e no 

Brasil. O acervo conta com documentos e material fotográfico dos 

membros que integram a associação desde a década de 1970. A 

coordenadora Sandra Baruki recebeu e prestou os esclarecimentos 

necessários ao atendimento.  

 

 

Distribuição de Cadernos Técnicos 

 

 Envio de Cadernos Técnicos, volumes 4, 5 e 8, ao Srº. Henrique 

Guimarães, estudante de Belas Artes da UFRJ, que participou do curso 

ministrado pela coordenadora do CCPF, Sandra Baruki, no Museu de 

Belas Artes. Distribuição de 40 exemplares de cadernos técnicos nº. 07 em 

curso no Museu de Belas Artes. 

 

 Envio de Caderno Técnicos, volumes 1,4 e 8, para a Srª. Vera Wilhelm, 

Goiania, GO. 

 

 Envio de Caderno Técnicos para Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio, Gobierno de Chile. 

 

Capacitação, colaboração técnica e outros eventos 

I. Visita da coordenadora Sandra Baruki e da servidora Isabel Mendes ao 

Instituto Moreira Salles, em 24/08. Na ocasião, Nora Kennedy, conservadora- 
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chefe do Departamento de Conservação Fotográfica do Metropolitan Museum 

de Nova York ministrou palestra sobre: 

 

a.  Os desafios da formação profissional no campo da conservação e 

restauração de materiais fotográficos. 

b.  A conservação fotográfica e a produção contemporânea: processos 

analógicos e digitais, desafios de escala na impressão e montagem de obras 

em grandes formatos. 

 

 

Foto: Isabel Mendes/CCPF 
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Foto: Isabel Mendes/CCPF 

 

II. A coordenadora Sandra Baruki integrou  a Comissão de Avaliação da 

Documentação, segunda etapa do processo seletivo do Mestrado Profissional 

em Preservação do Patrimônio Cultural - PEP-MP/IPHAN, 2018, ampliando 

a cooperação com a instituição,  parceira de longa data do CCPF/Funarte. 

Essa participação envolveu reuniões no Teleporto, 14o. andar, na sede do 

Mestrado, conforme o Edital de Seleção. A participação envolveu também 

leitura de textos sobre a área do mestrado - Conservação-Restauração, como 

a avaliação de ensaios dos 13 candidatos para as vagas dos Escritórios 

Técnicos de Diamantina e Belo Horizonte.  

 

III.  Colaboração da coordenadora com a Biblioteca Brasiliana Guita e José 

Mindlin da USP, através de convite da conservadora-restauradora Isis 

Baldini, no desenvolvimento de um banco de dados de conservação e 

restauro de papéis, no nosso caso, de fotografia em suporte de papel. 
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IV.  O CCPF tramitou pedido para edição do Caderno Técnico nº 9, edição 

comemorativa dos 30 anos do CCPF, contendo entrevista do autor/organizador 

Eduardo Costa com Solange Züñiga, além de artigos de autoria de Züñiga e sua 

biografia. Formalizamos essa intenção através do Memo nº 

038/CEAV/CCPF/2018. O Centro de Fotografia de Montevideo/CFM, Daniel 

Sosa, manifestou interesse em publicar em 2019. 

 

V. Solange Züñiga é considerada madrinha do CdF, por ter sido um importante 

pilar no desenvolvimento da conservação no Brasil e na América do Sul. Ela foi 

diretora do Departamento de Artes e do Departamento de Pesquisa e 

Documentação da Funarte e foi responsável pela concepção e administração do 

Programa Nacional de Preservação e Pesquisa da Fotografia (INFoto), o que 

acabou culminando na criação do CCPF. 

 

VI. Em 20/04/2018 participação da servidora Sandra Cristina Serra Baruki, no 

“Seminário de Planejamento e Governança em Compras Públicas – Enap”, 

realizado no auditório do 19º andar do Teleporto/FUNARTE. 

 

VII. Participação da coordenadora do CCPF, Sandra Baruki, no Curso “Iniciação 

à Preservação em Museus”, realizado no Museu de Belas, onde ministrou aulas 

sobre Conservação de Acervos Fotográficos. 

 

VIII. Sandra Baruki foi convidada a participar como membro da banca de defesa 

de dissertação de mestrado - Programa Mestrado Profissional em Preservação 

de Acervos em Ciência e Tecnologia do Museu de Astronomia e Ciências Afins 

(PPACT/MAST), no dia 28 de fevereiro, pela manhã. Trata-se da dissertação de 

Renaldo Nicácio da Silva Júnior, com o título "História e Memória de Vidro: 

Preservação das Fotografias Brasileiras do Eclipse do Sol em Sobral", orientado 

pela Profa. Dra. Christina Helena Barboza, de cuja banca de qualificação 
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participou no ano passado, uma excelente experiência, que constou como 

Capacitação na Funarte, junto à CRH. 

 

Atividades Administrativas em destaque 

a) Reunião da Presidência com os servidores, no dia 19/01, no auditório do 

Teleporto para tratar da implantação do ponto eletrônico e assuntos 

correlatos.  

b) A coordenadora Sandra Baruki e a servidora Isabel Mendes realizaram a 

revisão do orçamento do CCPF a integrar a PLOA 2019. Além disso, 

avançaram na elaboração do formato de edital que o CCPF pretende 

realizar. 

c) Participação da coordenadora na oficina in company  Rede Arte Presente e 

Projeto Tainacan, com a finalidade da construção de uma rede social e 

acervos digitais em rede, baseada nas plataformas em desenvolvimento pelo 

Laboratório de Políticas Participativas da UFG/UNB: casos da Rede 

Humaniza SUS e a plataforma Tainacan. Centro Empresarial Cidade Nova 

– Teleporto – Auditório do 19º andar, Período: 22 e 23/03/2018, Carga 

horária: 16 horas. 

 

d) Solicitação de parecer jurídico sobre utilização do nome de antiga servidora 

da Funarte, Solange Züñiga, em edital de pesquisa solicitado pelo CCPF no 

orçamento do FNC de 2018. 

e) Participação da coordenadora Sandra Baruki e da servidora Isabel Mendes 

na palestra “Prevenção do suicídio” promovida no dia 06 de setembro pela 

Divisão de Desenvolvimento e Apoio de Pessoal da Funarte. 
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f) Participação como apoio administrativo do colaborador do CCPF, Sr. 

Wellington da Silva, nos trâmites envolvendo as oficinas que o Centro de 

Artes Visuais realizou em julho.  

g) Após o incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio de janeiro, o CCPF 

disponibilizou para aquela instituição as imagens e registros que dispunha 

dos trabalhos de conservação realizados pelo CCPF com parte das 

fotografias e dos negativos de vidro que integravam o acervo do Museu. 

 

h) A coordenadora do CCPF, Sandra Baruki, participou de reunião no 

dia 30/09/2018 conduzida pela equipe do projeto do IBICT, sobre Funarte 

Digital – novas propostas para a área central do Site Funarte. A reunião foi 

convidada pela direção do CEPIN que está liderando o projeto. 

 

i) A coordenadora Sandra Baruki foi convidada a participar como instrutora 

de oficina sobre conservação de documentos fotográficos, com 6 horas de 

duração, no evento Arquiva em Cartaz - Festival Internacional de Cinema 

de Arquivo. O evento aconteceu na semana de 10 a 14 de dezembro, no 

Arquivo Nacional. A oficina foi coordenada pela servidora Claudia 

Tebyriçá, da Equipe de Educação em Arquivos do Arquivo Nacional. 

j) Colaboração do CCPF junto ao CEPIN na renovação de todas as 

autorizações de publicação dos autores das obras publicadas em papel e no 

site do CCPF.  

k) O CCPF recebeu a consulta de Til Costa Pestana, Historiadora de Arte 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN - Escola do 

Patrimônio/Centro Lucio Costa, solicitando apoio da Funarte para o Centro 

da Memória do Teatro Celso Peçanha, em Três Rios. O importante Teatro 

tem 81 anos de atividade teatral ininterrupta e é uma importante referência 
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cultural para esta região do estado do Rio de Janeiro. Os voluntários que 

trabalham no Teatro estão organizando um centro de memória com base na 

importante documentação que possuem. O CCPF foi consultado sobre a 

possibilidade de doar  mobiliário (armários, estantes, mapoteca, mesas e 

cadeiras), equipamento de informática (computador, impressora e scanner) 

e caixas para arquivamento de documentos do Centro da Memória do 

Teatro. 

 

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2019. 

 

 

Sandra Baruki 

Coordenadora 

Centro de Conservação e Preservação Fotográfica/Funarte 

 


