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RESUMO 

O acervo fotográfico do Museu Histórico de Londrina Pe. Carlos Weiss é cuidado com o 
objetivo de documentar, por meio de imagens, a história da cidade. O arquivo proporciona a 
proteção do patrimônio fotográfico local, o incentivo à doação de fotografias dos residentes 
locais, além do incentivo à preservação e à pesquisa. Deste modo, pretende-se identificar 
como o museu lida com os procedimentos de documentação, preservação e conservação, 
restauração e também com a disponibilização da informação de seu acervo fotográfico. Além 
disto, aponta-se como o arquivo é organizado, isto é, se a classificação e a ordenação dos 
documentos facilitam o acesso dos pesquisadores. Para explicitar ainda mais o estudo sobre o 
tratamento e a organização do arquivo será utilizado como exemplo o acervo do fotógrafo 
contratado em 1934 pela Companhia de Terras Norte do Paraná, José Juliani. Este registrou o 
desenvolvimento de Londrina e região nas décadas de 1930 a 1960. Ao final do estudo aqui 
descrito, observando os conceitos básicos de arquivo e museu, será possível perceber os 
aspectos operacionais aplicados na instituição bem como estes são desenvolvidos. Tais 
procedimentos são orientados por metodologias e técnicas de tratamento da documentação e por 
ações museológicas, obedecendo ao protocolo para o setor. 
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ABSTRACT 

COLLECTION OF PHOTOGRAPHIC HISTORY MUSEUM LONDRINA 

The photographic collection of the Museu Histórico de Londrina Pe. Carlos Weiss is careful 
with the objective of documenting, by images, the city's history. The file provides the 
protection of the photographic heritage site, encouraging the donation of photographs of local 
residents, in addition to encouraging the preservation and research. Thus, we intend to 
identify how the museum deals with the procedures for documentation, preservation and 
conservation, restoration and also with the availability of information from photographic 
records. It points up how the file is organized, that is, if the classification and the ordering of 
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documents facilitate access by researchers. To explain further study on the processing and 
organization of the file is used as an example the collection of the photographer hired in 1934 
by the Companhia de Terras Norte do Paraná, José Juliani. He recorded the development of 
Londrina and region in the decades from 1930 to 1960. At the end of this research, noting the 
basics of archive and museum, you can see the operational aspects implemented in the 
institution as well as they are developed. These aspects are justified by methods and 
documentation techniques and also for actions museum. 

Keywords: Photographic Collection, Historical Museum of Londrina, History and Teaching 

 

1.1 Introdução 

O Museu Histórico de Londrina Pe. Carlos Weiss foi criado em 1970, no espaço do 

Colégio Hugo Simas, antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e instalado na Antiga 

Estação Ferroviária, em 1986. Em 1974 tornou-se órgão suplementar da Universidade 

Estadual de Londrina. Desde sua criação pratica a preservação da história e da memória da 

cidade e região. Segundo Jacques Le Goff: 

A memória, como propriedade de conservar certas informações, remete-nos em 
primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças a quais o homem pode 
atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa como passadas. 
(LE GOFF, 2003, p. 419). 

 O museu recebeu em 2012 mais de 45.000 visitantes, e a maior parte desse público 

corresponde a visitações espontâneas (23.286). Outras 21.929 visitações foram realizadas por 

estudantes e professores em visitas escolares, segundo dados extraídos dos livros de 

assinaturas de visitantes. O museu possui setores que contribuem para as atividades de 

preservação e divulgação do acervo para a comunidade. Entre eles estão o setor de 

museologia, o setor de documentação e biblioteca, o setor de ação educativa e o setor de 

comunicação. Além destes, também há o setor de imagem e som que é aquele destacado nessa 

apresentação que enfatiza o tratamento do acervo fotográfico. Realizamos a coleta de 

informações referentes à organização do setor com a técnica responsável, Célia Rodrigues de 

Oliveira.  

Antes de considerarmos as atividades empregadas no setor verificaremos a sua 

importância como guardador de memórias e possibilitador de pesquisas em um espaço de 

conhecimento histórico da cidade de Londrina e região que visa o diálogo com a sociedade, 
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promove a educação e a cultura por meio de seu trabalho educativo, de documentação e 

apresentação do acervo.  

 

1.2 A imagem como fonte histórica 

A imagem vem sendo cada vez mais utilizada como instrumento ou fonte de evidência 

histórica. Fonte é o material que dá o suporte para várias interpretações, é qualquer tipo de 

produção feita pelo homem. Portanto, a imagem deixou de ser somente um mero instrumento 

ilustrativo e passou a assumir a posição de documento histórico. As imagens possibilitam 

novos estudos a respeito da sociedade e suas transformações sociais, e conforme Hobsbawn: 

Ser membro de uma comunidade humana é situar-se em relação ao seu passado (ou 
da comunidade), [...]. O passado é, portanto, uma dimensão permanente da 
consciência humana, um componente inevitável das instituições valores e outros 
padrões da sociedade humana. (HOBSBAWN, 1998, p. 22) 

Burke identificou a inclusão das imagens nas pesquisas históricas ao lado de textos 

literários e testemunhos orais. Desta forma, com as imagens ampliou-se o campo das fontes.  

Nos últimos tempos, os historiadores têm ampliado consideravelmente seus 
interesses para incluir não apenas eventos políticos, tendências econômicas e 
estruturas sociais, mas também a história das mentalidades, a história da vida 
cotidiana, a história da cultura material, a história do corpo, etc. Não teria sido 
possível desenvolver pesquisa nesses campos relativamente novos se eles tivessem 
se limitado a fontes tradicionais, tais como documentos oficiais produzidos pelas 
administrações e preservados em seus arquivos. (BURKE, 2004, p.11) 

Como já dito, o museu possibilita diálogos entre seu acervo e a sociedade, e são essas 

práticas que tornam a história viva, pois provocam diversas interpretações sobre os indícios de 

uma referência do passado. Boris Kossoy (2002, p.33) afirma que: “A imagem fotográfica 

fornece provas, indícios, funciona sempre como documento iconográfico acerca de uma dada 

realidade. Trata-se de um testemunho que contêm evidências sobre algo.” Ainda: 

A realidade da fotografia não corresponde (necessariamente) a verdade histórica, 
apenas ao registro expressivo da aparência... A realidade da fotografia reside nas 
múltiplas interpretações, nas diferentes “leituras” que cada receptor dela faz num 
dado momento; tratamos, pois, de uma expressão peculiar que suscita inúmeras 
interpretações. (KOSSOY, 2002, p. 38). 
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1.3 Setor de Imagem e Som: o acervo fotográfico 

O setor de imagem e som, identificado neste trabalho, é o espaço que valoriza a 

preservação da memória através das imagens. Logo, proporciona a proteção ao patrimônio 

fotográfico local. Para isso, organiza as suas imagens e as tratam tecnicamente segundo 

princípios arquivísticos a fim de permitir a utilização como fontes para pesquisas históricas e 

em várias áreas de conhecimento. Deste modo, possibilita a reconstrução de realidades e fatos 

passados através da análise do conteúdo retratado e de seu contexto histórico.  

Nesse processo de valorização, a preservação de coleções fotográficas tem merecido 
cada vez mais atenção e se configura como uma área de atuação relativamente nova 
dentro de museus, arquivos e instituições públicas e particulares. [...] sob a ótica da 
preservação, é necessário compreender a dinâmica dos materiais fotográficos e 
acompanhar a evolução dos novos procedimentos ao longo da história. (FILIPPI, 
2002, p. 12) 

Estima-se que este setor possui aproximadamente 70.000 imagens entre negativos de 

vidro, negativos flexíveis, fotografias e slides. O setor conta também com um laboratório 

fotográfico que reproduz, revela e amplia fotografias. Grande parte deste acervo é procedente 

de instituições públicas e coleções produzidas por fotógrafos anônimos, amadores e 

profissionais que registraram o desenvolvimento da cidade a partir do final da década de 

1920.  Destaca-se nessa apresentação a coleção do fotógrafo contratado pela Companhia de 

Terras Norte do Paraná, José Juliani.  

De acordo com Célia Rodrigues, quando o museu se localizava no porão do Colégio 

Hugo Simas, o setor de imagem e som se configurava como um ambiente pequeno e sem 

muitos recursos para a devida preservação e conservação de seu acervo fotográfico. “Não 

tinha armários próprios para a guarda do acervo. As fotografias eram acondicionadas em 

pastas e armários de madeira”. Atualmente o setor possui melhores condições e obedece ao 

protocolo para organização e armazenamento do acervo, as fotografias são acondicionadas em 

jaquetas polyester e papel filifold  e arquivadas em mapotecas e em onze armários deslizantes 

com pastas suspensas. 

A conservação fotográfica está ligada à ideia de proporcionar o maior tempo de vida 
aos objetos fotográficos, uma vez que esses são extremamente frágeis por natureza. 
Todos os materiais fotográficos têm uma estrutura físico-química complexa e 
instável e é necessário compreendê-la para entender o comportamento dos materiais 
presentes nas coleções e estabelecer os procedimentos corretos para salvaguardá-los. 
[...] a política de preservação tem como princípio estancar a deterioração das 
coleções através de tratamentos preventivos e ativos, acondicionamento e guarda 
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apropriados dos materiais fotográficos, além, é claro, da formação de pessoal 
especializado que possa divulgar as coleções para o público interessado. (FILIPPI, 
2002, p. 16-17) 

A fotografia a seguir mostra parcialmente como é o ambiente do setor de imagem e 

som, a partir do interior da sala. Podemos identificar nela alguns dos armários deslizantes e 

dentro de um deles pastas suspensas com jaquetas polyester armazenadas. Em cima da mesa 

se encontram papéis filifolds com fotografias registradas.  

 

Autor: Rui Cabral. Setor Imagem e Som. Acervo do Museu Histórico de Londrina. 2013. 

 

A aquisição do material fotográfico pelo Museu é feita por meio de doações, coleta ou 

permuta.  As fotografias são recebidas no setor de imagem e som onde os técnicos fazem a 

avaliação de todo o material verificam suas condições e se o material está dentro do contexto 

histórico da cidade de Londrina e região, já que o acervo do museu corresponde a esta.  

O exemplo da coleção privada que se desloca para o espaço público de uma 
instituição museológica ou arquivística (sendo a exposição museológica seu vetor 
principal) nos leva a examinar mais detidamente a polaridade que se suporia rígida 
entre o pessoal e o público. A primeira observação é que a grade de significações 
entre ‘pessoal’ e ‘público’ é ambígua e flexível. Há situações críticas que podem 
advir do deslocamento, não do primeiro pólo ao outro, mas de um pólo 
intermediário. Em outras palavras, a matriz crítica transcende o estrito nível 
individual e se refere a uma instância coletiva. (MENESES, 1998, p. 97). 
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Após o processo de avaliação o acervo é encaminhado ao setor de museologia que faz 

o registro no Livro Tombo e cuida da documentação e dos termos de doação montando assim 

o dossiê do acervo recebido.  

A expressão Tombamento e Livro de Tombo, provém do Direito Português, onde a 
palavra tombar tem o sentido de registrar, inventariar inscrever bens nos arquivos do 
Reino. Tal inventário era inscrito em livro próprio que era guardado na Torre do 
Tombo, a torre albarrã, do castelo de São Jorge, em Lisboa (Portugal). [...] Para a 
normalização, descrição e produção de instrumentos técnicos dos bens a preservar, a 
Lei Estadual N.º 1.211, no artigo terceiro, descreve a forma de se adotar o registro 
dos bens patrimoniais: EM LIVRO TOMBO. (Secretaria de Estado da Cultura, 
Paraná, 2013, p. 1). 

Depois de o acervo fotográfico ser aceito no museu e registrado em Livro Tombo, o 

material volta para o setor de imagem e som onde se inicia o processamento técnico com o 

arranjo do acervo, ou seja, a definição das coleções, partindo de princípios arquivísticos. 

Assim, as coleções são subdivididas em temas. A descrição das imagens fotográficas é 

realizada pelas técnicas, do setor, por estarem familiarizadas com o contexto histórico das 

fotografias. A metodologia de descrição do acervo foi adaptada a partir do Código de 

Catalogação Anglo-Americano, 2ª edição (AACR 2, 1995). Por fim, é feito o trabalho de 

conservação e armazenamento do acervo em material especifico para sua guarda. 

O acervo fotográfico do Museu é composto por coleções de fotógrafos amadores e 

profissionais, instituições públicas e particulares e também por fotografias pessoais. No caso 

de haver pouca informação sobre as imagens são coletados dados com familiares ou ainda 

com pessoas que vivenciaram a época. Os técnicos, juntamente com os estagiários do setor, 

buscam reconstruir o contexto original da imagem por meio de investigação em fontes 

textuais e/ou verbais.  

Além desses procedimentos, é necessário o controle ambiental da sala que abriga o 

acervo a fim de conseguir a melhor preservação e conservação do material. Observando esta 

necessidade a coordenação do Museu e as responsáveis pelo setor elaboraram um projeto para 

a instalação de um sistema de refrigeração. De acordo com a Funarte (Fundação Nacional de 

Artes) - vinculada ao Ministério da Cultura, que tem como objetivos o desenvolvimento de 

pesquisa, preservação da memória e formação de público para as artes no país – o controle 

ambiental refere-se também ao controle da umidade relativa, da temperatura, da exposição à 
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luz e da poluição. Recomendam umidade relativa a 35%, temperatura de 18 C e filtragem de 

ar.  

O controle do ambiente do arquivo é a primeira e, sem dúvida, a medida mais 
importante em preservação. Se uma peça não for excessivamente usada ou 
manipulada, são as condições ambientais do arquivo que determinam o seu tempo de 
vida. As condições ambientais afetam todos os elementos de uma coleção, 
simultânea e permanentemente. Os seus estragos são geralmente irreversíveis. Num 
arquivo com ambiente saudável, todos os outros fatores de deterioração 
(instabilidade dos materiais, embalagens erradas, parasitas) são atenuados. 
(PAVÃO, 2004, p. 8). 

Para que os pesquisadores tenham acesso ao acervo fotográfico é preciso agendar com 

antecedência a visita para que seja feito um levantamento prévio sobre o tema solicitado e, 

assim os documentos fotográficos são disponibilizados para consulta no próprio setor. Os 

pesquisadores podem acessar o programa de busca Winisis e ter acesso às imagens 

fotográficas que estão armazenadas em CDs e DVDs, evitando desta maneira o manuseio do 

acervo original visando a sua preservação e conservação. Além disso, todo este serviço auxilia 

e abrevia o trabalho dos pesquisadores sendo função importante de um arquivo que possui 

instrumentos de pesquisa bem elaborados. 

Como exemplo, do tratamento e organização do arquivo fotográfico, utilizamos a 

coleção de José Juliani, um dos mais importantes conjuntos de imagens com valor histórico 

existente no acervo fotográfico do Museu. Juliani chegou à Londrina em 1933 e foi contratado 

como fotógrafo profissional da Companhia de Terras Norte do Paraná (1933-1943). Suas 

fotografias foram utilizadas neste período em meios de comunicação a fim de publicar 

propagandas da cidade que estava em ascensão. E a partir da década de 50 elas passaram a ser 

utilizadas como formas de narrativas da memória. Registrou aspectos políticos, sociais, 

religiosos e o desenvolvimento da cidade de Londrina e região até 1967.  

Segundo Richard André as imagens produzidas por Juliani “trazem em sua linguagem 

não apenas o ‘registro’ de Londrina e região no passado, mas a perspectiva de um indivíduo 

que criava uma representação ímpar do que observava.” (2011, p.13)  

De acordo com Célia Rodrigues “seu acervo é procurado por pesquisadores não só de 

Londrina e do Paraná, mas de várias universidades brasileiras e do exterior”. É possível 

compreender a grande procura por esta coleção e sua importância pelo fato de possuir ricas 
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informações sobre o processo de ocupação de terras da cidade e por ser um material que 

constitui a identidade e a memória de Londrina.  

A coleção proporciona uma reflexão histórica e de acordo com Ulpiano T. Bezerra de 

Meneses diz, “[...] a simples durabilidade do artefato, que em princípio costuma ultrapassar a 

vida de seus produtores e usuários originais, já o torna apto a expressar o passado de forma 

profunda e sensorialmente convincente.” (MENESES, 1998, p.90)  

O acervo fotográfico do Juliani é constituído por 440 imagens, entre elas 390 

negativos de vidro foram adquiridos suas matrizes pelo Museu em 1984. Para que se 

concretizasse o trabalho de conservação do material das fotografias e dos negativos foi 

necessária a aquisição de materiais apropriados para a conservação e preservação das 

imagens.  

A primeira fase deste trabalho foi o tratamento de estabilização com a reprodução de 

fotos, geração de negativos e a digitalização das imagens com o objetivo de estabelecer ações 

preventivas de conservação, recuperação e acondicionamento apropriado deste acervo para 

evitar o manuseio dos originais. Os negativos de vidro foram copiados pelo fotógrafo Rui 

Cabral no laboratório do Museu. Segundo Célia Rodrigues “os trabalhos de duplicação 

fotográfica com a produção de negativos de segunda geração em base contemporânea, foram 

fundamentais para a preservação da informação das imagens, uma vez que se evidenciou um 

avançado estado de degradação dos originais”.  

O trabalho de higienização dos negativos foi realizado com a orientação das técnicas 

do Centro de Conservação e Preservação Fotográfica – FUNARTE – RJ. Após a fase de 

conservação deste material, fora realizada a organização arquivística, o arranjo e a descrição 

desta coleção. 

 
 
1.4 Considerações finais 

 O Museu Histórico de Londrina tem grande importância, pois guarda memórias e 

possibilita pesquisas, diálogos e divulgação do conhecimento histórico da cidade. Suas ações 

pautam-se em um trabalho que envolve técnicas museológicas e habilidades que promovem a 

educação e cultura através do trabalho educativo, documentação e divulgação do acervo. 
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Percebemos, através da pesquisa elaborada, a utilização crescente das imagens como 

fontes para pesquisas históricas e também para outras áreas. Visto isto, nos últimos anos foi 

pressentida a necessidade de se preservar e conservar tais fontes imagéticas a fim de que elas 

possam ser usadas tanto pela sociedade da cidade e região como por pesquisadores de todo o 

mundo.  

Esta preocupação também foi observada na comunidade de Londrina, por isso o 

empenho da equipe técnica do setor de imagem e som do museu, onde são realizadas 

constantemente práticas que visam fotografias conservadas para a preservação da história e 

das memórias da cidade.  

Desta forma, as fotografias passaram a ser valorizadas efetivamente como documentos 

e retiradas do armário empoeirado para ir à exposição do museu, possibilitando novas leituras 

e interpretações sobre o mesmo contexto referente à imagem.  
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