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Afinal o que é a fotografia?  

A possibilidade de parar o tempo, retendo para sempre 

uma imagem que jamais se repetirá?  

Um processo capaz de gravar e reproduzir com 

perfeição imagens de tudo que nos cerca? 

Um documento histórico prova irrefutável de uma 

verdade qualquer?  

A possibilidade mágica de preservar a fisionomia, o 

jeito e até mesmo um pouquinho da alma de alguém de 

quem gostamos?  

Ou apenas uma ilusão? Uma ilusão de ótica que engana 

nossos olhos e nosso cérebro com uma porção de 

manchas sobre o papel, deixando a sensação tão viva de 

que estamos diante da própria realidade retratada?  

Fotografia é tudo isso e mais um monte de coisas 

também.  
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RESUMO 

 

 

Apresenta, através da busca do conhecimento, um estudo sobre a representação da fotografia 

como fonte de informação. Adota como metodologia a pesquisa bibliográfica e a técnica da 

pesquisa-ação. Reflete o aprendizado adquirido no curso de Biblioteconomia a fundamentação 

necessária para fazer a representação documentária da fotografia como produtor de 

informação. Realiza uma pesquisa em documentos e publicações, em bibliotecas, acervos 

pessoais e sacristias, sendo um estudo sobre a representação da fotografia como fonte de 

informação. Parte-se da conceituação de fotografia, da representação documentária da 

imagem, abordando a indexação por conceito, para fundamentar uma investigação, 

considerando o roteiro religioso pelo centro de Fortaleza, onde são apresentados elementos 

que pensam a cidade por meio de fotografias; sobretudo, a proposição de um conhecimento 

assentado em fragmentos, recortes do mundo social, cuja interação permite o vislumbre de 

alguns temas e aspectos da dinâmica urbana. Toma como objeto de pesquisa as igrejas 

católicas do centro de Fortaleza, por entender ser uma fonte valiosa para a realização desse 

trabalho, por se tratar das igrejas mais antigas da capital cearense. A presente pesquisa 

contribui para que, a fotografia, um documento usado quanto qualquer outro e que está cada 

vez mais presente na sociedade e no ambiente acadêmico, seja melhor utilizado como uma 

fonte informacional.  

 

Palavras-chave: Fotografia. Documento Fotográfico. Representação Documentária da 

Imagem. Fontes de Informação. Indexação. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

It presents, through the pursuit of knowledge, a study on the representation of photography as 

a source of information. Adopts as a literature search methodology and technique of action 

research. Reflects the learning acquired in the course of Librarianship the reasoning required 

to make the representation of documentary photography as a producer of information. 

Perform a search on documents and publications in libraries, personal collections and vestry, 

and a study on the representation of photography as a source of information. It is the concept 

of photography, documentary representation of the image, by addressing the indexing 

concept, to justify an investigation, considering the roadmap by the religious center of 

Fortaleza, where they are evidence they think the city through photographs, especially, the 

proposition of a knowledge based on fragments, clippings of the social world, whose 

interaction allows the glimpse of some issues and aspects of urban dynamics. Take as an 

object of research the Catholic churches in the center of Fortaleza, because he is a valuable 

source for the achievement of this work, because it is the oldest churches in the capital Ceará. 

This research contributes to the photo, a document used as any other and is increasingly 

present in society and the academic environment, is best used as an information source.  

 

Keywords: Photography. Document Camera. Documents of the image representation. Sources    

of Information. Index. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Bilhões de fotos são tiradas anualmente. Por que fotografamos tanto? Por que 

trazemos fotos de cada viagem, registramos cada festa de família, cada batizado, primeira-

comunhão, formatura, aniversário, Natal? Por que, desde sua invenção, a fotografia está 

relacionada com os retratos e coma preservação da memória das famílias? O que significam 

os álbuns da família – guardados como verdadeiros tesouros – e a carinhosa exposição das 

fotos de nossos antepassados em porta-retratos e quadros? 

 

A invenção da fotografia foi à descoberta do processo de fixação da imagem 

produzida numa superfície emulsionada. Foi uma criação científica, uma conquista da 

tecnologia, e logo utilizada para fazer retratos de pessoas. Quando as primeiras fotos de 

família foram produzidas, as pessoas precisavam permanecer imóveis durante longos períodos 

para permitir a exposição correta. Mas se submetiam alegremente a esse sacrifício para 

conquistar o privilégio de ter sua imagem imortalizada. 

 

Aí parece estar à explicação da importância da fotografia na vida das pessoas. 

Seria uma reação ao sentimento de perda, refletiria certo inconformismo com a transitoriedade 

do mundo. “Todas as coisas passam”, dizia Lao Tse, sábio chinês e contemporâneo do 

filósofo Confúcio (551 aC. – 479 aC.).  

 

A fotografia é uma maneira de congelar o fluxo do tempo, preservando a imagem 

das coisas e dos movimentos da vida. O paisagista José Tabacow defende que, através do 

visor, a cena é sugada para a memória, a ponto de ele se lembrar o que estava sendo dito por 

seus companheiros na hora de um clique que se deu há vinte ou trinta anos. Depois de tanto 

tempo, revendo as imagens, tem a sensação de estar fazendo a mesma viagem e ouvindo as 

mesmas palavras, os mesmos comentários. “Juntamente com a foto, estão às coisas que 

aconteciam naquele momento, como atributos inseparáveis” (OLIVEIRA, 2000, P.51), diz. 

 

A fotografia, documento que transmite informação registrada num suporte papel 

(fotografia analógica) ou eletrônica (fotografia digital), registra um momento, um instante do 

passado, do presente de nossas vidas, constituindo a construção da história, da cultura, da 

educação e de uma sociedade. 
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A linguagem fotográfica tem um código e, assim, ela possui um signo, um 

significante e um significado. Uma vez que a fotografia possui um significante e um 

significado. 

 

Uma vez que a fotografia possui um enunciado ela é narrativa e transmite uma 

informação, podemos analisar e representar seu conteúdo informacional, independente do 

tipo, da finalidade e da forma de produção. 

 

A análise documental deve desempenhar as suas funções de análise, síntese e 

representação de acordo com as características de forma e de conteúdo que os documentos 

possuem. 

 

A Ciência da Informação tem por finalidade estudar as propriedades e o 

comportamento da informação, as etapas que compõem o ciclo informacional e os meios de 

processamento dessa informação para a otimização do acesso e uso, cumprindo o seu papel 

social e garantindo a geração de novos conhecimentos que irão contribuir para o 

desenvolvimento e o bem da sociedade. 

 

Um dos seus traços originários é a documentação, disciplina que se preocupa com 

o processo de reunir, classificar e discutir documentos em todos os campos da atividade 

humana. 

De acordo com os estudos realizados por Manini (2002, p.60) 

documento “é a concretização de toda informação registrada (e 

útil para ser guardada) – independente de qual seja o suporte 

desta informação – passível de transmitir conhecimento; é o 

testemunho da realização da atividade humana”.  

 

Desse modo podemos tratar o nosso objeto de estudo, a fotografia, como 

documento que transmite informação registrada em um suporte papel (fotografia analógica) 

ou eletrônica (fotografia digital), viabilizando a geração de conhecimento. Toda imagem tem 

um suporte e uma técnica e isso determina o seu significado. 

 

Segundo Barthes (1984, p.21), “tecnicamente, a fotografia está no 

entrecruzamento de dois processos inteiramente distintos; um é de ordem química, trata-se da 

luz sobre certas substâncias; outro é de ordem física; trata-se da formação da imagem através 

de um dispositivo óptico”. 
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Toda imagem é representativa, tem um suporte, é referencial, estética, artística, 

sintética, emotiva, objetiva e subjetiva. Além disso, a fotografia é real, pois documenta. 

 

Conforme Manini (2002, p. 80), “a Ciência da Informação trabalha com 

representações, através de suas operações, conceitos representam documentos, termos 

representam textos imagéticos (entre outros)”. 

  

Assim, o documento fotográfico tem o seu papel definido como produtor de 

informações e, nesse sentido merece uma atenção especial na realização de uma análise 

documental que possibilite uma representatividade adequada de seu conteúdo e uma 

satisfatória recuperação de informação. 

 

Para atingir esses objetivos, a metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica, 

visto que tal memória encontra-se nos livros e fotografias que retratam a cidade de Fortaleza. 

Livros estes presentes nos espaços de equipamentos culturais, como é o caso da Biblioteca 

Pública Governador Menezes Pimentel, e a biblioteca do Curso de Arquitetura, e fotografias 

do Museu da Imagem e do Som.  

 

Iniciamos, traçando um pequeno percurso histórico enfatizando a presença do 

acaso na fotografia, seguida de uma breve (e muito básica) incursão nos fundamentos da 

indexação de fotografia. A seguir, procuramos fundamentar nossa análise do ponto de vista 

desta filosofia, inferindo a fotografia como documento, a nosso ver aquela que melhor 

exemplifica o caráter do meio como "prova do real". Partindo do caráter predominantemente 

inicial, mas também icônico desta modalidade fotográfica tomamos, como exemplo a 

produção de fotografias das igrejas católicas do centro de Fortaleza. 

 

A monografia apresenta-se em cinco capítulos. No primeiro elaboramos uma 

leitura de fotografias. Cada foto carrega consigo signos imagéticos, textuais, memoriais, 

históricos, culturais, testemunhais de seu tempo e do objeto representado, etc. cada uma 

dessas marcas podem servir de descritores para indexação que, num sistema de recuperação 

de imagens pode dar margem para muitos tipos de recuperação de informação a partir de 

imagens fotográficas.  
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No segundo capítulo, dissertamos sobre o pensar a fotografia como documento 

não implicando apenas refletir sobre certo tipo de imagem ou sobre um sistema de trocas 

simbólicas; tal reflexão requer bem mais, pois desde o início, a fotografia demonstrou ser um 

agente de conformação da realidade num processo de montagem e de seleção, no qual o 

mundo se revela “semelhante” e “diferente” ao mesmo tempo.   

 

No terceiro capítulo, abordamos as igrejas como elemento de especificidade de 

uma fotografia. No quarto, discorremos sobre a representação documentária da imagem, como 

um conjunto de procedimentos efetuados com o fim de expressar o conteúdo de documentos, 

sob formas destinadas a facilitar a recuperação da informação. O quinto e último capítulo, 

trata da representação da fotografia pela adoção de termos que simbolizam seu conteúdo 

informacional, seus aspectos informacionais são muitos valiosos para alimentar sistemas de 

recuperação da informação, a interpretação da fotografia na indexação, mostrando as maneiras 

como essas fotografias poderão ser representadas.  

 

Nesse sentido, propomos apresentar uma síntese bibliográfica das leituras 

realizadas sobre a análise documental de fotografias, com o objetivo de discutir os 

procedimentos de representação de conteúdo do documento fotográfico disponíveis na 

literatura científica da área da Biblioteconomia, com o intuito de oferecer subsídios para 

melhor compreensão sobre esta temática, tendo como enfoque e referência as igrejas católicas 

do centro de Fortaleza. 
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2 A REPRESENTAÇÃO DOCUMENTÁRIA DA IMAGEM 

 

A Análise Documentária (AD) é definida como “um conjunto de procedimentos 

efetuados com o fim de expressar o conteúdo de documentos, sob formas destinadas a facilitar 

a recuperação da informação” (CUNHA, 1987). 

 

Smit (1996, p.29) esclarece que a “representação da imagem fotográfica não pode 

ser pensada a partir de uma transposição automática dos procedimentos de Análise 

Documentária desenvolvidos para o texto, por duas razões primordiais: o estatuto da imagem 

distingue-a do texto; a utilização da imagem fotográfica não se baliza unicamente por seu 

conteúdo informacional, mas também por as expressões fotográficas”. Necessidade e técnicas 

mais recentes apontam diversas áreas da documentação fotográfica que utilizam alguns 

atributos intrínsecos da imagem para a sua representação, tais como a cor, a textura, a forma . 

 

A autora sustenta que a análise da imagem fotográfica, por esta possuir estatuto 

diverso de um texto escrito, pressupõe uma metodologia que leve a um entendimento de sua 

essência, daquilo que a caracteriza das razões pelas quais é produzida, e, sobretudo, das 

condições em que será utilizada (SMIT, 1996). 

 

Como a imagem assume um papel cada vez mais importante como meio de 

expressão em nossa sociedade, o profissional documentalista deve considerar a imagem 

fotográfica como documento, como informação a ser tratada e recuperada. 

 

Fotografias estão presentes no mundo cultural (exposições de fotos, indústria 

cinematográfica, identificação e difusão de objetos de museu...); no mundo científico 

(visualização de processos, estudos climáticos, medições e localizações geográficas e 

arqueológicas, observações e diagnósticos médicos, identificações legais...); os processos 

educacionais se apoiam cada vez mais na fotografia. 

 

Existem arquivos de fotografias em instituições públicas, em empresas privadas, 

nas universidades, nos museus. Para a organização dessas informações, com o propósito de 

torná-las acessíveis aos usuários são necessárias as técnicas documentárias – no caso a 

representação da imagem – que vão garantir o aproveitamento eficaz da informação. 
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Como ressaltam Moreiro González e Robledano Arillo (2003, p. 14), a 

representação do conteúdo informacional das fotografias não pode ser executada com uma 

única interpretação, um único sentido, uma vez que elas apresentam significação em 

diferentes níveis e momentos; a função do documentalista consiste em identificar e fazer 

recuperar os documentos e até fragmentos deles, pensando na multidisciplinaridade das 

imagens. 

 

 

2.1 Fotografia 

 

A fotografia sempre provocou fascínio, e desde o seu surgimento o homem 

acumulou fotografias, primeiramente no círculo familiar, e na medida em que o processo foi 

se popularizando, alcançou todos os setores da sociedade. A memória da humanidade passou 

também a ser guardada pela fotografia, concebida como testemunho da verdade (Moreiro 

Gonzáles e Robledano Arillo, 2003. p.12). 

 

Coleções de fotografias sempre fora motivo de interesse, mas eram recursos 

pouco acessíveis pela pouca ou nenhuma forma de tratamento dos documentos e pelas 

limitações de duplicação e disseminação (RASMUSSEIN, v. 32, 1997, p.169-196.).  

 

A resolução dos problemas físicos da duplicação, pela tecnologia da imagem 

digital, e da disseminação, incrementada pelos CD-ROM e internet, acarretou a ampliação do 

número de usuários de fotografias, agravando o problema do tratamento e recuperação das 

coleções e tornando mais urgente resolver os problemas inerentes ao acesso lógico ao 

conteúdo informacional da fotografia. 

 

A fotografia apresenta cada dia mais importância como meio de expressão em 

nossa sociedade, e por esse motivo o patrimônio gráfico tem aumentado continuamente. 

Vivemos em uma sociedade cada vez mais voltada à criação e ao uso de fotos – o consumo de 

fotografias tornou-se uma atividade corriqueira, abrangendo diversas áreas: cultural, 

educacional, científica, comercial. Kubrusly (1984, p. 109) cita Marsahall Mc Luhan em 

Understanding media considerando o surgimento do processo fotográfico como o passo 

decisivo da transição da era do Homem Tipográfico para a era do Homem Gráfico. 
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Fatores como o constante aumento de produção, a grande variedade de suportes, a 

demanda cada vez mais especializada e diversificada, e a necessidade de intercâmbio com 

outras coleções para satisfazer a essa demanda, implicam uma crescente dificuldade no 

armazenamento e na recuperação das fotografias, justificando a existência de uma análise 

documentária com alto grau de qualidade. 

 

Como nos últimos 20 anos a memória da humanidade havia sido dominada por 

representações textuais, este foi o meio preferido para a orientação e o tratamento dados às 

atividades e aos serviços profissionais da informação. O acesso a documentos textuais tem 

sido objeto de estudo há muito tempo, enquanto que são bastante recentes os estudos 

significativos do problema do acesso aos documentos visuais. A preocupação com a 

indexação e a recuperação de imagens baseada em conceitos (assuntos) teve início nos anos 

70 (ENSER, 2000, p.199.). Somente nos anos 90 os profissionais da informação lançaram 

mão da tecnologia da informática para a indexação efetuada por programas de computador, 

baseada na análise dos atributos intrínsecos da imagem, estabelecendo um novo paradigma na 

indexação e recuperação de fotografias. 

 

Mesmo sendo a fotografia inclassificável, como conclui Barthes (1984, p. 12-13), 

é papel do bibliotecário como traduzir a variada presença de signos representados, nem 

sempre explicitamente, em uma fotografia, com o objetivo de tornar acessíveis os documentos 

de uma coleção. Essa representação documentária é feita pelos processos de catalogação e 

indexação do documento. 

 

A questão da indexação e recuperação de fotografias tem atraído a atenção de 

novos interessados, tanto os preocupados com o conteúdo informacional das fotografias, 

quanto os interessados em desenvolver formas automatizadas de descrição e acesso às 

imagens. O grande desafio é representar a fotografia com finalidade documental, propiciando 

a sua recuperação apropriada em resposta a uma demanda cada vez mais especializada do 

usuário. 
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2.2 Fotografia como documento 

 

Antes de tratar, especificamente, da representação da fotografia abrangendo as 

igrejas católicas do centro de Fortaleza, por conteúdo, serão feitos uns breves relatos da 

história da fotografia e suas relações com a sociedade, mostrando suas primeiras utilizações 

como fontes de informação. Vamos observar que a produção de fotografias sempre esteve 

relacionada com a sua posterior recuperação, seja uma foto familiar para ser mostrada aos 

parentes e amigos, sejam fotos publicitárias, científicas ou de documentação em geral. 

Também será apresentado um componente, sempre presente na fotografia, fundamental para o 

tratamento documentário iconográfico: o referente. 

 

 

2.3 A imagem fotográfica como documento 

 

A imagem fotográfica possui uma natureza polissêmica, permitindo sempre uma 

leitura plural, que depende de quem a examina. Um receptor já tem suas próprias imagens 

mentais preconcebidas sobre determinados assuntos (os referentes), que vão funcionar como 

filtros ideológicos, culturais, morais ou éticos na leitura de uma determinada imagem. 

 

Representar uma imagem com finalidades documentais é trabalho bastante 

complexo e requer um tratamento específico, bastante diferenciado do tratamento 

documentário de um texto. Pensamos levar em conta as inúmeras possibilidades de sua 

utilização pelos mais diferentes tipos de usuários, pois uma mesma imagem pode ser usada 

em diferentes contextos. 

 

Smit (1996, p. 29-30) conclui que o conceito da fotografia-índice é promissor para 

a documentação, determinando os parâmetros do tratamento documentário da imagem 

fotográfica e sua representação, pelas seguintes razões: 

a) preserva a polissemia da imagem, rejeitando-a com símbolo. Uma 

interpretação única acarretaria o direcionamento ou determinaria a sua 

leitura, limitando a sua utilização; 

b) afirma a existência de um documento, com o referente presente, mas que 

não se confunde com este, como o proposto pelo conceito da imagem-

ícone. 
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O conceito de fotografia-índice permite isolar o referente (o objeto fotografado), 

mas sem desprezá-lo, e, também, perceber que a imagem gerada representa este objeto, mas 

sem se confundir com ele – a imagem fotográfica pode ser entendida como um documento 

que representa “algo”. A presença do referente e a clareza sobre a relatividade cultural de sua 

leitura e, de sua utilização pelo usuário final, são os parâmetros básicos que devem conduzir o 

trabalho documentário com a imagem (SMIT,1996, p. 29-30). 

 

A fotografia abrange, de maneira geral, o registro fotográfico de temas de 

qualquer natureza captados do real. Vale lembrar que toda imagem é uma emanação de um 

referente, e mesmo que a imagem nos mostre uma abstração, sabe-se que, de alguma forma, 

essa representação partiu de algo real. Em tese todas as imagens se prestam à documentação, 

tanto a fotografia representativa, quanto a fotografia autoral ou abstrata.  

 

De maneira geral, no momento da tomada de uma imagem existe um propósito 

específico no registro de algum assunto ou alguma finalidade determinada e, em função disso, 

surgiu o hábito de se separar ou dividir a foto documentação por classes ou categorias de 

documentos (KOSSOY, 2002, p. 51). Essas classificações, segundo o autor, são de pouca 

utilidade porque as imagens permitem leituras sob diferentes abordagens, de acordo com a 

formação ou interesse pessoal dos diferentes usuários. Uma única imagem reúne uma série de 

elementos icônicos que fornecem informações para diferentes áreas do conhecimento. A 

fotografia sempre propicia análises e interpretações múltiplas e multidisciplinares. 

 

O bibliotecário também deve estar atento às fotografias que passaram por um 

processo de pós-produção, ou seja, aquelas cuja produção não se finaliza com a concretização 

da imagem pelo processo de criação do fotógrafo. É muito comum que as fotografias, 

principalmente as que serão veiculadas pelos meios de comunicação, sofram algum processo 

de editoração – é o que se denominam pós-produção, isto é, quando a imagem é objeto de 

uma série de alterações. Dentre tantas manipulações sofridas pelas fotografias, podemos citar 

como exemplo, a alteração de forma (os “cortes” em seu formato original); a alteração na 

coloração; alteração de seus significados em função do título, legenda ou textos que a 

acompanham. O problema se agrava com a digitalização e a utilização de “softwares”, 

aumentando a facilidade de maquiar fotografias, tais como retoques, aumento e diminuição de 

contrastes, eliminação ou introdução de elementos, alteração de tonalidades, aplicação de 

texturas entre tantos outros artifícios.  
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É necessário ter cautela com a fotografia utilizada em veículos de informação, 

pois esta é sempre objeto de algum tipo de tratamento com a intenção de direcionar a leitura 

dos receptores, o que deve ser evitado. Essa cautela deve ser direcionada para o tratamento 

que implica algum tipo de mudança de contexto na fotografia, principalmente o ideológico; é 

claro que a maquiagem que não altera substancialmente o sentido da fotografia, não deve ser 

considerada. 

Desenvolver um método de indexação para fotografias requer a identificação das 

características que podem ser usadas para descrever uma imagem e que satisfaçam as 

expectativas em termos de usuários. Para a representação das fotografias, a literatura da área 

apresenta atualmente duas técnicas de indexação: a indexação baseada no conceito de 

fotografia, e a indexação baseada no conteúdo da fotografia. 

 

 

 2.4 Análise da imagem fotográfica 

 

Dubois (1994) traça um percurso histórico das diversas posições defendidas no 

decorrer da História pelos críticos e teóricos da fotografia considerando o princípio da 

realidade, que é uma característica bastante marcante da imagem fotográfica. O autor ajusta a 

percepção da imagem ao seu uso, utilizando a teoria dos signos de Charle S. Peirce. De modo 

geral, esse percurso se articula em três momentos: 

- a fotografia como espelho do real, ou discurso da mimese; 

- a fotografia como transformação do real, ou o discurso do código e da 

desconstrução; 

- a fotografia como traço do real, ou o discurso do índice e da referência. 

 

No primeiro momento, no início do século XIX, era bastante comum a concepção 

de que a fotografia era a imitação mais perfeita da realidade. O efeito de realidade ligado à 

imagem fotográfica foi a princípio atribuído à semelhança existente entre a foto e seu 

referente. Essa capacidade mimética procede de sua própria natureza técnica, que permite 

fazer surgir uma imagem segundo as leis da ótica e da química, sem a intervenção direta de 

um artista. Sob esse aspecto, a imagem se opõe à obra de arte, produto do talento do artista. 
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Ainda caminhando com Dubois (1994, p. 29-30.) ressaltamos que a fotografia 

surge como uma técnica, e como um simples instrumento de uma memória documental do 

real e, em contrapartida, a arte como criação imaginária. À fotografia cabe a função 

documental, utilizada principalmente nos retratos e nas tarefas de caráter científico. 

 

Podemos associar esse momento da imagem fotográfica – a fotografia como 

reprodução mimética do real – ao conceito peirceano de ícone, a representação por 

semelhança. 

 

O final do século XIX apresenta uma reação contra esse ilusionismo do espelho 

fotográfico, demonstrando que a imagem fotográfica não é um espelho neutro, mas um 

instrumento de transposição, de análise, de interpretação e até de transformação do real, e, 

portanto, culturalmente codificada. Alguns fotógrafos contrariaram a tradição da 

representação do real com o propósito de tornar a fotografia uma arte, e disso decorreu o que 

foi chamado de pictorialismo. A foto passou a ser tratada, exatamente, como uma pintura, 

manipulando a imagem de todas as maneiras. 

 

Com o surgimento do discurso da mimese e da transparência da imagem 

fotográfica, começam a surgir às primeiras idéias sobre a desconstrução da imagem; e a partir 

dos anos 1950 encontramos as principais linhas de pensamento que divulgam esse ponto de 

vista, como a divulgação de estudos da psicologia da percepção, de estudos sobre o uso 

antropológico da fotografia e pela postura ideológica de algumas publicações da área de 

cinema. Resulta que a foto é codificada sob todos os pontos de vista: técnico, cultural, 

sociológico, estético etc. (DUBOIS, 1994, p. 37.) 

 

A principal conseqüência da desconstrução dos códigos da imagem fotográfica 

reflete na questão do realismo, ocorrendo o deslocamento de sua fundamentação na realidade 

para uma fundamentação na própria mensagem – a foto vai se tornar reveladora da verdade 

interior. Essa segunda fase, da fotografia como transformação do real, pode ser associada ao 

conceito peirciano do símbolo, que é a representação por convenção geral. 

 

Finalmente surge uma nova concepção, que se distingue das duas precedentes 

principalmente pelo fato da imagem ser dotada de um valor particular, determinado por seu 

referente – um traço de um real (DUBOIS, 1994, p. 45.). Temos de volta a questão do 
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realismo, mas agora referencial, sem a obsessão do analogismo mimético – a fotografia torna-

se inseparável de sua experiência referencial, do ato que a cria. 

 

Aqui cabe o conceito peirceano de índice – representação do signo como um 

referente – que caracteriza a fotografia como traço de um real. Roland Barthes enfatiza a 

questão do referente como elemento de aderência, de presença constante em uma foto. 

 

Dubois (1994, p. 50.) esclarece que Peirce, mais do que se fixar apenas na 

referência, no fato que, para que haja foto, é necessário que o objeto mostrado tenha estado ali 

num determinado momento do tempo, vai abrir caminho, por meio de suas considerações 

sobre o índice, a uma verdadeira análise da condição da imagem fotográfica. O ponto de 

partida é a natureza técnica do processo fotográfico, o traço registrado em uma imagem, que 

por mais essencial que seja, marca apenas um momento no conjunto do processo fotográfico – 

o antes e o depois desse momento são marcados por gestos culturais, que dependem 

inteiramente de escolhas e de decisões humanas (a escolha do sujeito, do tipo de aparelho, da 

película, do tempo de exposição, do enquadramento, do ângulo de visão etc.). 

 

Enquanto Dubois (1994)  faz a análise da imagem fotográfica apoiada no seu uso, 

Schaeffer (1996) trabalha essa análise considerando a sua gênese, levando-se em conta que a 

imagem fotográfica é sempre constituída da combinação de três dimensões: o representamen 

– algo que, sob certo aspecto ou de algum modo, representa alguma coisa para alguém; o 

interpretante – signo criado (equivalente ou melhorado) a partir do representamen; e o objeto 

– é a coisa representada pelo signo. Schaeffer (1996) monta um quadro considerando essas 

três dimensões e associa-as com os conceitos de Temporalidade, Espacialidade, Entidade, 

Estado de fato, Índice e Ícone, conforme o Quadro 1, abaixo: 
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Quadro 1 – Estratégias comunicacionais 

     

OBJETO INTERPRETANTE 

                              

                              

ENTIDADES 

 

ESTADOS 

DE FATO 

 

TEMPORALIDADE (+) 

 

ESPACIALIDADE (-) 

 

ESPACIALIDADE (+) 

 

TEMPORALIDADE (-) 

 

ÍNDICE (+) 

 

ÍCONE (-) 

 

TRAÇO 

 

PROTOCOLO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

DESCRIÇÃO 

 

TESTEMUNHO 

 

 

ÍNDICE (+) 

 

ÍCONE (-) 

 

 

RECORDAÇÃO 

 

REMEMORAÇÃO 

 

APRESENTAÇÃO 

 

MOSTRAÇÃO 

Fonte: SCHAFFER, p. 66. 

 

A combinação dessas variáveis resulta em oito estratégias comunicacionais: 

- Traço [Temporalidade x Entidade x Índice]: é o que institui a imagem no 

momento da tomada da impressão, tematizando entidades. Funciona como 

procedimento de descoberta ou como procedimento de confirmação 

(SCHAEFFER, 1996. p. 117). 

- Protocolo de experiência [Temporalidade x Estado de fato x Índice]: é 

caracterizado como interações entre entidades e funciona como prova no 

domínio de categorias das relações espaço-temporais nas quais essas entidades 

estão envolvidas (SCHAEFFER, 1996. p. 118). 

- Descrição [Espacialidade x Entidade x Índice]: aqui a imagem não funciona 

como prova ou testemunho da existência de uma entidade, nem como 

protocolo de um acontecimento, mas como grafo das modalidades do “estar-

aqui” de um objeto cuja existência é pressuposta (SCHAEFFER, 1996. p. 119). 
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- Testemunho [Espacialidade x Estado de fato x Índice]: define-se pela inserção 

da imagem em uma narração que se diz verídica (SCHAEFFER, 1996. p. 

125.). 

- Recordação [Temporalidade x Entidade x Ícone]: funciona como estratégia 

reflexiva, isto é, de auto-afeição do receptor – a identificação indicial é, em 

geral, garantida por antecipação (SCHAEFFER, 1996. p. 120). 

- Rememoração [Temporalidade x Estado de fato x Ícone]: essa estratégia vai 

além do ato reflexivo da recordação, ela é mais indagadora e menos 

melancólica – ela reflete “o que aconteceu” e não “o que se vê” 

(SCHAEFFER, 1996. p. 120). 

- Apresentação [Espacialidade x Entidade x Ícone]: institui a imagem como 

manifestação de entidades apreendidas como efeito de conjunto; com as 

finalidades de ilustração – funcionando como coadjuvante da mensagem 

verbal, e de apresentação autônoma – a imagem propõe-se como manifestação 

do objeto em sua plenitude (SCHAEFFER, 1996. p. 121 – 122).  

- Mostração [Espacialidade x Estado de fato x Ícone]: estratégia que privilegia o 

acontecimento, a ação – ela escolhe um momento decisivo para exprimir o 

significado universal de um fato; são imagens impregnadas de elementos 

icônicos estereotipados e que provocam impactos (SCHAEFFER, 1996. p. 

134). 

 

 Pensando na diversidade de usos de imagens fotográficas, as estratégias propostas 

por Schaeffer para a recepção dessas imagens permitem distinguir os objetivos que devem 

caracterizar os acervos fotográficos e orientar a sua representação documentária de maneira a 

atender às demandas de seus usuários. 
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Ao tratar da adequação das estratégias comunicacionais aos objetivos dos 

arquivos fotográficos (SMIT, 1998, p. 16-17) diz que: 

- Traço e Protocolo de experiência: caracterizam os acervos de fotografias 

científicas ou arquivos ligados a instituições que usam a fotografia de 

maneira extremamente normatizada, como os arquivos médicos, policiais 

etc. 

- Descrição e Testemunho: a maior parte dos acervos armazena imagens 

tendo em vista o seu poder de descrição ou testemunho, configurando um 

dos objetivos mais freqüentes dos acervos fotográficos institucionais. 

- Recordação e Rememoração: não podem ser incluídos na política de 

nenhum arquivo institucional porque pressupõem um receptor particular, 

mas estão presentes nos arquivos pessoais. 

- Apresentação e Mostração: a relevância do aspecto icônico da imagem 

pode se justificar em alguns acervos ligados a instituições que têm na 

própria fotografia o seu eixo de ação (museus ou escolas de fotografia). 

 

Smit (1998, p. 18) enfatiza que “as estratégias da Descrição e do Testemunho são 

o objetivo principal da maior parte dos arquivos fotográficos, excetuados os científicos e os 

artísticos, e que os procedimentos de análise documentária propostos referem-se às 

informações que são estocadas em função de seu potencial de testemunho, podendo, ou não, 

apresentar uma dimensão estética ou terem sido geradas de acordo com normas pré-

estabelecidas, caso das imagens estocadas para documentar o patrimônio histórico e artístico 

de países ou instituições”.  

 

Boris Kossoy também aborda a representação da imagem de acordo com a sua 

criação. Tendo como preocupação a fotografia como documento histórico, o autor identifica 

os componentes estruturais de uma fotografia, isto é, os seus elementos constitutivos e suas 

coordenadas de situação: o assunto que é objeto do registro, a tecnologia que viabiliza 

tecnicamente esse registro e o fotógrafo, o autor que, motivado por razões de ordem pessoal 

e/ou profissional, a idealiza e elabora por meio de um complexo processo 

cultural/estético/técnico (a expressão fotográfica); sendo que tal ação ocorre num lugar 

definido e numa determinada época – espaço e tempo (KOSSOY, 2002, p. 25-26). Então: 
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Assunto + Tecnologia + Fotógrafo       =        Fotografia 

             elementos constitutivos                      produto final 

 

Espaço e Tempo 

                coordenadas de situação 

 

 

A imagem fotográfica contém o registro de um dado fragmentado e selecionado 

do real – o assunto (recorte espacial) congelado no determinado momento de sua ocorrência 

(interrupção temporal). Sob esse aspecto, Kossoy (2002, p. 29) nos diz que essa relação 

fragmentação/congelamento é um dos alicerces sobre o qual se ergue o sistema de 

representação fotográfica. É evidente que essa relação pode ser manipulada pelo fotógrafo, no 

ato da tomada da foto, em função de sua experiência pessoal e amparado nos recursos 

tecnológicos.  

 

Ao referir-se à representação da imagem como documento, Kossoy (2002, p. 31) 

observa que a fotografia é considerada, antes de qualquer coisa, como uma representação a 

partir do real; mas que em função da materialidade do registro, no qual se tem gravado o 

vestígio de algo que se passou na realidade concreta, em dado espaço e tempo, é tomada, 

também, como um documento do real. Esse pensamento corrobora o conceito de fotografia-

índice de Dubois e da aderência do referente à imagem. 

 

Kossoy (2002, p. 36-38) apresenta os conceitos de primeira e segunda realidade 

para a compreensão do documento fotográfico e sua representação. A primeira realidade é o 

próprio passado, é a realidade do assunto e diz respeito à história particular desse assunto, 

independentemente de seu contexto no momento do seu registro e também de sua 

representação. A imagem fotográfica é, por um único momento, parte da primeira realidade: é 

o instante em que ela é gerada – o momento em que o referente “adere” à imagem é o índice 

fotográfico. 

 

A segunda realidade é a realidade do assunto representado, contido nos limites 

bidimensionais da imagem fotográfica, selecionado no espaço e no tempo - é a realidade 

fotográfica do documento. Para o autor, esse assunto representado configura o conteúdo 

explícito da imagem fotográfica. 
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A fotografia envolve uma transposição de realidades: da realidade visual do 

assunto selecionado em um contexto (primeira realidade), para a realidade da representação 

(imagem fotográfica: segunda realidade). A realidade da fotografia encontra-se nas diversas 

interpretações, nas diferentes “leituras” que cada receptor fará em um dado momento. 

 

 

2.5 A fotografia e sua inserção na sociedade 

 

A fotografia surgiu no século XIX como conseqüência inevitável do fascínio do 

homem diante das imagens da câmara escura. Sua criação é uma síntese de várias observações 

e inventos em momentos distintos. 

 

A câmara escura é um artefato bastante simples, que consiste em um 

compartimento estanque à luz, com um orifício de um lado e a parede à sua frente pintada de 

branco. Quando um objeto é posto diante do orifício, do lado de fora do compartimento, a sua 

imagem é projetada invertida sobre a parede branca. Esse princípio ótico já era conhecido na 

China no século V a.C., mas historiadores apontam o filósofo grego Aristóteles (384-322 

a.C.) como o responsável pelos primeiros comentários esquemáticos desse dispositivo. 

 

No século XVI é introduzido o uso de uma lente no orifício do compartimento 

para melhorar o brilho e a claridade da fotografia; em meados do século XVII foi projetada 

uma câmara escura menor e com um espelho interno para refletir a fotografia em uma tela 

translúcida. 

 

O uso da câmara escura foi muito difundido, através dos séculos, para observar 

eclipses solares; e desde o século XIV ela já era utilizada como auxílio ao desenho e à pintura. 

O fascínio provocado pela câmara escura era a perfeição da imagem representada sobre uma 

superfície plana, iludindo os olhos com uma perfeita perspectiva e pela abundância de 

detalhes. A idéia de aprisionar, em suporte, as imagens da câmara escura eram gerais, e é por 

isso que a fotografia foi inventada por várias pessoas, quase ao mesmo tempo e em diferentes 

lugares, inclusive no Brasil, por Hércules Florence (KUBRUSLY, 1984,  p.23-24). A 

utilização de uma câmara escura, associada aos processos de obtenção de superfícies sensíveis 

à luz e de fixação das imagens gravadas nessas superfícies, são as bases do processo 

fotográfico. 
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No princípio a fixação das imagens em uma superfície era apenas temporária. O 

primeiro processo fotográfico que de fato resolveu o problema de se fixar a imagem em um 

suporte foi desenvolvido por Daguerre. Esse processo, denominado daguerreotípia, consiste 

na obtenção de imagens fotográficas por ação do vapor de iodo sobre uma placa de prata 

sensibilizada; após vários minutos de exposição sob luz forte, revela-se a imagem, que é então 

fixada com hipossulfito de sódio. 

 

As técnicas de Daguerre seguiram-se outras descobertas relacionadas à impressão 

de imagens pela ação da luz, com destaque para a produção de cópias sobre papel, e a 

produção de uma imagem latente (calótipo) que, transformada em negativo, gerava um 

protótipo passível de reprodução. Essas técnicas não foram aceitas comercialmente, a 

princípio, por razões de qualidade técnica da imagem. 

 

O daguerreótipo manteve sua primazia até por volta de 1850, perdendo a partir 

daí, terreno para a fotografia sobre papel que, com o uso de novas técnicas, tornou-se capaz de 

satisfazer à crescente disseminação de consumo de imagens. Com essas técnicas, o tempo de 

exposição variava entre vinte segundos e um minuto para as paisagens e motivos 

arquitetônicos, e entre dois e vinte segundos para retratos (FABRIS 1991, p. 16). Os 

aperfeiçoamentos nesse processo levaram ao desenvolvimento da película de rolo de George 

Eastman e à invenção da câmara fotográfica portátil em 1895. 

 

Fabris (1991, p. 17) identifica três etapas na relação da fotografia com a 

sociedade: a primeira estende-se de 1839 aos anos 50, quando o interesse pela fotografia se 

restringia a um pequeno número de pessoas, devido ao seu alto custo; um segundo momento 

que corresponde à disseminação do cartão de visita fotográfico - carte de visite 

photographique – colocando ao alcance de muitos os que eram somente acessíveis a poucos, 

graças ao barateamento dos produtos e pelo modismo, conferindo à fotografia uma dimensão 

industrial; e a última etapa, por volta de 1880, que corresponde ao momento da massificação, 

quando a fotografia se torna um fenômeno comercial, conquistando a mídia. 

 

A massificação da fotografia é um processo crescente até hoje, atestado pelo seu 

uso cada vez mais diversificado, e pela evolução dos equipamentos – em 1993 é lançada no 

mercado a câmera fotográfica digital. 
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Se no início a fotografia se prestava principalmente para os retratos, aos poucos 

ela saiu do círculo familiar, permeando outros espaços e adquirindo usos menos estéticos – 

revela-se o poder informativo da imagem fotográfica. 

 

Fabris (1991, p. 23) observa que a fotografia ganha destaque no terreno 

publicitário, no campo científico e na documentação em geral. Como instrumento de 

propaganda, a fotografia é usada em reportagens militares (Guerra da Criméia e Guerra Civil 

norte-americana). Na área judiciária, a suposta fidelidade da fotografia induz à adoção da 

fotografia criminal e do fotorretrato; este último passa a ser uma imposição legal como 

instrumento de identificação no início do século XX. 

 

Os fotógrafos, além de retratarem a sociedade e suas realizações, começam a se 

interessar pela captação de paisagens exóticas, distantes dos grandes centros europeus. De 

acordo com Fabris (1991, p. 29) os primeiros temas dessas fotografias se concentram nos 

lugares e símbolos da imaginação: terra Santa, Egito, pirâmides, o cenário das Cruzadas, 

ruínas greco-romanas. A princípio os fotógrafos não buscavam lugares desconhecidos, mas 

sim reconhecer os lugares existentes, como visões imaginárias, nas fantasias inconscientes das 

massas; mais tarde é que se multiplicaram as expedições fotográficas em busca de novos 

registros. Dos registros de monumentos e paisagens com objetivos informativos e 

documentais, “passa-se à documentação de usos e costumes diferentes dos ocidentais, de 

territórios, de caminhos, com um intuito francamente propagandista, no qual a fotografia 

torna-se aliada da expansão imperial”. 

 

Para análise de uma fotografia é importante perceber e compreender que o 

referente imagético tem uma dimensão diferente do referente textual (aquele com o qual os 

documentalistas têm maior familiaridade). Barthes (1084, p. 114-115) diz que o referente da 

fotografia não é o mesmo que o dos outros sistemas de representação; e ele chama de 

referente de fotográfico, não a coisa facultativamente real a que remete uma imagem ou um 

signo, mas a coisa necessariamente real que foi colocada diante da objetiva, sem a qual não 

haveria fotografia. 

 

Shatford (1986, p. 45) estabelece um importante ponto de vista em relação à 

distinção entre imagem e texto para a representação documentária. Ela observa que, como 

tentamos classificar as palavras usadas para descrever os assuntos das imagens, é relevante 
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tentar determinar e definir algumas diferenças que existem entre significado em imagens e 

significado em linguagem, a fim de descobrir alguns efeitos que estas diferenças poderão ter 

na análise de assuntos de imagens; e que a teoria dos significados em linguagem (a teoria 

referencial) parece particularmente útil para esclarecer esta diferença entre palavras e 

imagens. As palavras têm sentido e referência, e estas duas não mantêm uma correlação: uma 

palavra com um sentido pode possuir vários referentes – o sentido de uma palavra determina 

o conjunto de seus referentes potenciais. Na fotografia o processo é o contrário: são os 

referentes que determinam o sentido da imagem. 

 

Como o sentido de uma palavra pode ser associado a várias imagens, então uma 

imagem é associada a diferentes possíveis sentidos. Na análise dos assuntos de uma fotografia 

tenta-se determinar os possíveis sentidos desses referentes presentes na fotografia.    Uma 

fotografia será, quase sempre, um referente para palavras que descrevem o tema que a 

fotografia representa: “Ponte Hercílio Luz”. Além disso, uma fotografia poderá apontar para 

um referente genérico, ou mesmo abstrato: “ponte” ou “arquitetura”. 

 

Ainda sobre a aderência do referente na fotografia, Shatford (1986, p. 51.) observa 

que uma fotografia é de um objeto real de uma maneira que um texto, formado por palavras, 

não pode ser; e afirmam que embora palavras e imagens possam ser substituídas por objetos, 

as palavras são representadas por convenção, enquanto as imagens são representadas por 

projeção. As palavras em um texto descrevem um objeto porque uma convenção determinou a 

essas palavras certos significados, enquanto a representatividade da fotografia é uma projeção 

do próprio objeto. 
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3 IGREJAS POR MEIO DE FOTOGRAFIAS 

 

Relembrar uma cidade a partir de suas edificações representa um privilégio 

invulgar e o despertar de uma imensidão de sentimentos e sensações saudosas e prazerosas 

que tão bem caracterizam a complexidade do espírito humano. 

 

O passado retratado é um presente mágico que diminui as distâncias, estimulando 

o resgate de fragmentos da memória por vezes perdidos não só pela natural e inclemente 

passagem do tempo, mas também pelo fato de algumas dessas construções não mais existirem 

ou terem sofrido modificações em suas fachadas originais.  

 

 

3.1 A Igreja como elemento de especificidade de uma fotografia 

 

Além dos documentos fotográficos apresentarem um conteúdo informacional, ou 

seja, “alguma coisa” que foi fotografada e que aparece na fotografia, esse “alguma coisa” foi 

fotografado de uma determinada maneira – a linguagem utilizada pelos fotógrafos para 

registrar e representar um objeto – que Smit (1997, p. 3) chama de expressão fotográfica. 

 

A compreensão da cidade no horizonte complexo e variado das relações sociais 

conduz, portanto, à disposição de investigá-la menos sob o signo de um rigor conceptual 

fechado, em favor de delineamentos que permitam discuti-la partindo de questões específicas, 

tendo em conta a ampla diversidade de experiências sociais e temporalidades que se encarnam 

no espaço urbano. 

 

Desse modo, uma reflexão atenta às singularidades da urbanização não se 

encontra sedimentada na coleta exaustiva de estatísticas, relatórios e descrições genéricas da 

cidade, resultando em acúmulo de informação, mas se volta precisamente ao trabalho de 

concebê-la enquanto constelações de sentido, formuladas com base na seleção de elementos 

situados no campo da investigação histórica. Cidade, portanto, apreendida sob o espectro das 

práticas sociais. 

 

Como qualquer outro objeto de conhecimento historiográfico, a cidade ganha 

relevância não em termos de um relato estritamente descritivo e quantitativo, mas remete a 
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problematizações, questionamentos que incitam a reflexão crítica e inserem o fenômeno 

urbano num determinado horizonte de estudo construído no processo da atividade de 

pesquisa. Compreender a cidade significa colher fragmentos. E lançar entre eles estranha 

pontes, por intermédio das quais seja possível encontrar uma pluralidade de significados. Ou 

de encruzilhadas herméticas. 

 

Fortaleza foi construída sobre a areia. ''Desde a praia até o bairro mais distante só 

se vê areia'', admirava-se o forasteiro protestante Daniel Kidder, esquadrinhando a cidade em 

1840. Nas entrelinhas do relato missionário, leia-se a advertência de São Mateus:  

 

''Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe 

em prática será comparado a um homem sensato que construiu 

a casa sobre a rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve 

essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a 

um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu 

à chuva, vieram às enxurradas, sopraram os ventos e deram 

contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua ruína'' (Mt. 7, 

24-27).  

 

Desde o seu esboço, a cidade tem um contorno religioso. ''Não é por acaso que 

aquele visitante acentua o fato de Fortaleza ser uma cidade construída sobre a areia. De uma 

forma velada ele está enquadrando a então pequena povoação no rol das cidades malditas, 

onde habitam homens ímpios e insensatos que vivem longe da vontade de Deus'', atenta o 

padre e historiador Edilberto Cavalcante Reis, professor de História Geral na Universidade 

Estadual do Ceará e de História da Igreja no Instituto Teológico Pastoral do Ceará, na 

dissertação de mestrado ''A diocese do Ceará como vitrine da romanização (1853-1912)”. 
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4 INDEXAÇÃO POR CONCEITO 

 

Existe uma crescente necessidade de gerenciar e recuperar imagens em várias 

áreas e instituições: científica, industrial, militar, bibliotecas, museus, hospitais etc. Uma das 

características desejáveis para o usuário, é identificar em uma coleção – por meio de pesquisa 

pelo seu conteúdo informacional – aquela imagem específica que corresponda ao pretendido: 

descrever uma imagem é fundamental para o sucesso de sua recuperação. 

 

Na indexação por conceito a decisão na escolha dos conceitos e do nível de 

análise pelos qual uma imagem será indexada é atribuição do profissional documentalista ou 

de uma política de indexação do acervo. Esse tipo de indexação tem sido basicamente uma 

função humana (documentalista) porque, exceto em domínios muito específicos, tem sido 

difícil consegui-lo automaticamente. 

 

 

4.1 Níveis de análise 

 

A análise da imagem fotográfica demanda procedimentos específicos, não 

podendo ser praticada nela o mesmo tratamento dado aos documentos textuais. A presença do 

referente na fotografia é um fator essencial na sua compreensão e conseqüentemente em sua 

representação. Considerando o caráter específico da fotografia, Erwin Panofsky (Citado em 

RASMUSSEN, p. 173; SHATFORD, p. 43; SMIT, 1996, p. 30; SMIT, 1998, p. 28) 

desenvolveu uma metodologia para o seu estudo, e estabeleceu três níveis para a análise das 

imagens, com a finalidade de descrever a informação iconográfica: 

- Nível pré-iconográfico: descrição dos objetos e das ações que estão 

representados na imagem, baseada em conhecimento que permite 

reconhecer esses objetos e ações. 

- Nível iconográfico: envolve uma interpretação dos objetos e ações 

presentes na imagem, e é baseada no conhecimento adquirido da 

familiaridade com os hábitos e tradições culturais. 

- Nível iconológico: implica o esclarecimento do significado intrínseco do 

conteúdo da imagem, ou os seus valores simbólicos. 
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Kossoy (2002, p. 57-60) sugere que a fotografia esconde dentro de si uma trama, 

um mistério, e propõe uma investigação da imagem (seja enquanto documento para 

investigação histórica, objeto de recordação ou elemento de ficção) sustentada pela análise e 

interpretação: a análise iconográfica e a interpretação iconológica. 

 

Na análise iconográfica, o autor aponta duas linhas de análise multidisciplinares 

para a decodificação de informações explícitas e implícitas no documento fotográfico: 

- a reconstituição do processo que originou a fotografia, determinando-se 

assim seus elementos constitutivos – assunto, fotógrafo, tecnologia, lugar e 

época. 

- um inventário de informações codificadas na imagem fotográfica, ou seja, 

os detalhes icônicos que a compõem. 

 

Essas informações revelam dados que dizem respeito à sua concretização 

documental e aos detalhes icônicos nele gravados e buscam decodificar a realidade exterior da 

representação fotográfica, a sua face visível, o que o autor chama de segunda realidade do 

documento. Para a interpretação iconológica, lembrando que o documento fotográfico é uma 

representação a partir do real, o registro de um aspecto selecionado do real, com um referente 

organizado cultural, técnica e esteticamente, o autor sugere dois caminhos básicos para a 

compreensão: 

- O resgate da história do próprio assunto seja no momento em que foi 

registrado ou independentemente da mesma representação. 

- Interpretar o processo de criação que resultou na imagem. 

 

A interpretação iconológica busca decifrar a realidade interior da representação 

fotográfica, seu significado, a sua primeira realidade, além da verdade iconográfica. 

 

No contexto da documentação, considerando que a realidade da fotografia 

encontra-se em múltiplas interpretações decorrentes da presença de um referente, devemos 

pensar a questão da interpretação dessas imagens para fins de tratamento e recuperação da 

informação. Para Smit a análise iconológica não seria pertinente ao universo documentário, 

porque seu objetivo se encontra fora da imagem. 
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Moreiro González e Robledano Arillo (2003, p. 14-15) propõem para a análise 

documentária de conteúdo informacional de imagens três níveis de análise: Identificadora, 

Descritiva e Interpretativa, conforme o Quadro 2, abaixo: 

 

Quadro 2 – Níveis de análise de imagens               
 

FUNÇÃO 

 

NIVEL E CATEGORIA 

 

DESCRIÇÃO 

 

EXEMPLOS 

 
Identificadora 

 

Biográfico 

 

 

 

 

Informações sobre a imagem 

como documento 

 

Autor, data de criação, 

tamanho, cor, título, técnica 

empregada, local... 

 

 

 

 

 

Conteúdo estrutural 

 

Objetos significativos e sua 

relação física na imagem 

 

Tipos de objetos, 

composição, posição e 

tamanhos relativos... 

 
Descritiva 

 

Conteúdo de conjunto 

 

Classificação genérica da 

imagem 

 

Tipo de imagem: retrato, 

paisagem, documentário... 

 

 

 

Precisão dos objetos 

 

Identificação de cada objeto 

 

Nome próprio e detalhe de 

cada pessoa e de cada objeto 

 
Interpretativa 

 

Interpretação da imagem em 

conjunto 

 

Disposição do conjunto 

 

Palavra ou frase que resume a 

imagem: feliz, horrível... 

 

Interpretação dos objetos 

 

Disposição dos objetos 

individuais 

 

 

Alguém triunfante, alguém 

derrotado... 

Fonte: MOREIRO GONZÁLEZ e ROBLEDANO ARILLO, p.15. 

 

Para o tratamento da fotografia, Moreiro González e Robledano Arillo (2003, p. 

47-55) propõem a descrição e a interpretação da imagem: “a leitura do que se vê” e “a leitura 

do que se interpreta”. 

 

A descrição (a leitura do que se vê) é a representação das características temáticas 

da imagem, traduzindo os significados das coisas e representando-as pela sua aparência. Os 

autores especificam três níveis de significação: o que é evidente (descrição pré-iconográfica); 

o que é contextual (análise iconográfica) e o que é intrínseca e simbolicamente explicativo 



38 
 

(interpretação iconográfica) – que correspondem, basicamente, aos dois primeiros níveis 

enunciados por Panofsky (pré-iconográfico e iconográfico). 

 

Para a interpretação (a leitura do que se interpreta) os autores destacam a 

influência do referencial pessoal do documentalista, que pode associar ao símbolo icônico um 

significado distante da relação código-mensagem; e observam que essa intervenção pessoal 

deve ser evitada quando da análise de documentos científicos, mas estimulada e condicionada 

nas aplicações informativas e especialmente nas publicitárias. 

 

Imagens de diferentes tipos ou de diferentes áreas têm suas próprias 

características, que são diferentes uma das outras. Shatford Layne (1994, p. 583-585) afirma 

que essas características podem ser categorizadas e generalizadas; e que é útil pensar nestas 

características (atributos), usadas para proporcionar o acesso a essas imagens, no contexto de 

quatro categorias: atributos biográficos – que compreendem a autoria, a data e o local de 

produção da imagem, o título (dado pelo autor ou atribuído pela instituição); atributos 

temáticos – classificavam em quatro facetas: tempo, espaço, atividades/eventos e objetos; 

atributos ilustrativos – que envolvem a forma física da imagem; e atributos de 

relacionamentos – que envolvem as ligações lógicas com outras imagens ou textos.  

 

Para a análise de uma imagem, Sara Shatford (1986, p. 42.) também se apropria 

da teoria de Panofsky e, partindo da distinção de que o nível pré-iconográfico é composto pela 

conjunção de um significado factual com um significado expressivo (PANOFSKY, citado por 

SMIT, 1996, p. 31), estabelece os correspondentes “a imagem é de que?” – e “a imagem é 

sobre o que?”  

 

SOBRE, isto é, seus significados objetivo e subjetivo. Shatford (1986, p. 47) 

afirma também, que a fotografia é, ao mesmo tempo, genérica e específica; e que, idealmente, 

toda imagem deveria ser representada, tanto ao nível pré-iconográfico (genérico) quanto 

iconográfico (específico), uma vez que o usuário poderá procurá-la, considerando qualquer 

um desses aspectos. Para Shatford (1986, p. 45), nos dois primeiros níveis de análise 

propostos por Panofsky, é possível descrever a fotografia distinguindo os dois aspectos: DE e 

SOBRE. No nível pré-iconográfico o ponto de vista DE é a descrição genérica dos objetos e 

eventos; e o SOBRE é a descrição do “espírito predominante” de uma fotografia. No nível 

iconográfico o DE corresponde aos nomes específicos das pessoas, lugares, objetos e ações e 
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eventos; enquanto que o SOBRE é uma identificação de seres míticos sem realidade concreta 

comprovada, de significados simbólicos e de conceitos abstratos. Os termos DE descrevem 

pessoas, locais, objetos, situações e ações que têm manifestação física; enquanto os termos 

SOBRE compreendem aqueles que descrevem emoções (amor, tristeza) e conceitos/idéias 

(verdade, honra). 

 

4.2 Categorias de descrição da fotografia 

 

Como informa Smit, as categorias para descrição de fotografias – QUEM, ONDE, 

QUANDO, COMO/O QUE – são amplamente utilizadas como parâmetros para análises de 

textos, inclusive a documentária; e já foram usadas por Ginette Bléry no desenvolvimento de 

uma proposta de representação do conteúdo de fotografias, apresentada no Quadro 3, abaixo. 

 

Quadro 3 – Representação do conteúdo de fotografias                
 

Categorias 

 

Representação do conteúdo das imagens 

 

QUEM 

 

Identificação do objeto: seres vivos, artefatos, construções, acidentes naturais etc. 

 

ONDE 

 

Localização da imagem no “espaço”: espaço geográfico ou espaço da imagem. 

 

QUANDO 

 

Localização da imagem no “tempo”: tempo cronológico ou momento da imagem. 

 

COMO/O QUE 

 

Descrição de atitudes ou detalhes relacionados ao objeto, quando este é um ser vivo. 

Fonte: SMIT, 1996, p.323. 

 

Fundamentada na teoria de Panofsky, Shatford (1986, p. 48-54) propõe um 

método de indexação para a descrição de fotografias. As diferentes categorias para a 

indexação dos assuntos respondem às questões QUEM?, ONDE?, QUANDO?,  COMO/O 

QUE? Cada uma dessas categorias é subdividida segundo os pontos de vista do DE genérico, 

DE específico e SOBRE, e analisados das categorias.  
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Dentro dessas categorias delineadas por SMIT, para maior entendimento, 

procederemos à análise de uma fotografia (Figura 1), como segue: 

 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                Figura 1: Dom José durante missa da ressurreição, em memória de dom Aluisio Lorscheider. 

                                DISPONÍVEL EM: http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://bp0.blogger.com 

 

QUEM/ O QUE: Dom José Antonio Aparecido Tosi Marques – Fortaleza – CE, Brasil 

QUANDO: 2007 

COMO: durante missa da ressurreição, em memória de dom Aluisio Lorscheider 

 

Conforme SMIT (1989, p. 102), “a descrição de uma imagem nunca é completa”, 

o profissional da informação, seja ele de um arquivo, biblioteca, museu ou de um centro de 

documentação, sempre estará diante de uma conotação, isto é, do sentido da imagem, de sua 

interpretação, de suas raízes culturais que se manifestam e que irão influenciar muito o 

processo de análise documental, isto é, a descrição e indexação dessa imagem. 

 

A imagem possui características próprias que dificultam a sua classificação de 

forma eficiente. A imagem fotográfica é ambígua permitindo inúmeras interpretações do seu 

sentido aos olhos de quem a vê, a contempla, a sente e a analisa. 

 

É interessante reproduzir o quadro-resumo (Quadro 4) elaborado por Smit que 

exemplifica esta proposta. 
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Quadro 4 – Método de indexação de fotografias                

 

Categoria 

 

Definição geral 

 

DE genérico 

 

DE específico 

 

SOBRE 

 

QUEM 

Animado e inanimado, 

objetos e seres concretos. 

 

 

 

 

 

Exemplo 

Esta imagem é de quem? 

De que seres? 

 

 

 

 

 

 

Igreja 

De quem, 

especificamente se trata? 

 

 

 

 

 

Igreja do Rosário 

Os seres ou objetos 

funcionam como símbolos 

de outros seres ou 

objetos? Representam a 

manifestação de uma 

abstração? 

 

Urbamização 

 

ONDE 

 

Onde está a imagem do 

espaço? 

 

 

 

 

Exemplo 

 

Tipos de lugares 

geográficos, 

arquitetônicos ou 

cosmográficos 

 

 

Reserva Florestal 

 

Nomes de lugares 

geográficos, 

arquitetônicos ou 

cosmográficos 

 

 

Parque Rio Cocó 

O lugar simboliza um 

lugar diferente ou mítico? 

O lugar representa a 

manifestação de um 

pensamento abstrato? 

 

Paraíso (supõe um 

contexto que permita esta 

interpretação) 

 

QUANDO 

 

Tempo linear ou cíclico, 

datas e períodos 

específicos, tempos 

recorrentes 

 

 

Exemplo 

 

Tempo cíclico 

 

 

 

 

 

Inverno 

 

Tempo linear 

 

 

 

 

 

2005 

 

Raramente utilizado. 

Representa o tempo a 

manifestação de uma idéia 

abstrata ou símbolo? 

 

Esperança, fertilidade, 

juventude 

 

O QUE 

 

 

O que os objetos e seres 

estão fazendo? Ações, 

eventos, emoções. 

 

 

 

Exemplo 

 

 

Exemplo 

 

Ações, evento 

 

 

 

 

 

 

Morte 

 

 

Jogo de futebol (ação) 

 

Eventos individualmente  

nomeados 

 

 

 

 

Dom Luciano Mendes de 

Almeida 

 

Copa do Mundo 

2006  

 

Que idéias abstratas (ou 

emoções) estas ações 

podem simbolizar? 

 

 

 

Dor (emoção) 

 

 

Esporte 

 

Fonte: SMIT, 1996, p.33. 

 
Convém observar que nem sempre é possível identificar, em uma fotografia, todas 

as categorias propostas. Smit (1996, p.33) informa que a determinação do SOBRE nem 

sempre pode ser garantida pelas informações contidas no DE genérico e/ou específico, mas 

pode ser produzida pela combinação de elementos distintos. 

 

4.3 A organização da descrição da fotografia 

 

A interpretação da fotografia, na indexação por conceitos, pode ser feita em vários 

níveis de análise, e para a descrição dessa imagem dispomos de várias categorias. A descrição 
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dos assuntos deve ser organizada para que as imagens possam ser recuperadas de maneira 

simples, segura e eficaz pelos usuários. Atualmente, a grande maioria dos sistemas que 

comportam a representação documentária de fotografias baseadas em seus conceitos já é 

automatizada, agilizando os processos do tratamento técnico e de busca.  

 

Serão mostradas, a seguir, as maneiras como essas fotografias poderão ser 

representadas, lembrando que a escolha da forma de representação deverá ser feita em função 

da coleção de fotografias e do tipo de usuário desse acervo. O essencial é o estabelecimento 

de acesso aos documentos, objetivando sua recuperação.  

 

Indexar fotografias pela atribuição textual de termos é um processo que pode ser 

efetuado tanto pelo uso da linguagem natural (título, legenda ou texto) como pelo auxílio de 

um vocabulário controlado (tesauro ou sistema classificatório). É comum o uso combinado 

desses dois sistemas, com a finalidade de manter a consistência do acervo no momento da 

recuperação da informação, pelo uso de um vocabulário controlado, e também de usar a 

linguagem natural, para numa  busca,  recuperar  imagens  por  critérios  ou  termos  não  

previstos  pelo  sistema  de vocabulário controlado (tesauro ou sistema classificatório). É 

comum o uso combinado desses dois sistemas, com a finalidade de manter a consistência do 

acervo na classificação. Por esta razão, por exemplo, costuma-se incluir a legenda na 

descrição da fotografia. 

 

4.3.1 Vocabulário controlado 

 

Sabemos que a dificuldade de indexar os conteúdos das fotografias deve-se à 

grande quantidade de informações que elas podem conter, e ao alto nível de abstração e de 

subjetividade de seus componentes. Outro fator importante que deve ser considerado é a 

mudança de linguagem ao se fazer a indexação baseada nos conceitos presentes na fotografia 

– da linguagem visual para a linguagem textual. 

 

Assim como nos documentos textuais, nos documentos iconográficos é mais 

conveniente fazer a representação de seus conteúdos informacionais com o estabelecimento e 

o uso de linguagens controladas, proporcionando assim maior consistência nos dados 

armazenados e conseqüentemente uma recuperação mais eficaz.  
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Um vocabulário controlado é mais que uma simples lista de termos, pois 

apresenta uma estrutura com controle de sinônimos, distinção de homógrafos, e conexões 

entre termos hierárquicos e associativos. Existem diversos tipos de vocabulários e com 

diferentes graus de hierarquização dos termos. 

 

De acordo com Graham (2001, p. 23-24), são três os principais tipos de 

vocabulário controlado: listas de cabeçalhos de assuntos, tesauros e sistemas de classificação. 

A maioria das bibliotecas e arquivos utiliza sistemas desenvolvidos por eles mesmos para a 

descrição do conteúdo informacional das fotografias. 

 

Encontramos na bibliografia: Enser (1995, p. 149-150); Chen e Rasmussen (p. 

296); Graham (2001, p. 23); Moreiro González e Robledano Arillo (2003, p. 78-81); 

Rasmussen (1997, p. 180). Os endereços dos vocabulários disponíveis na internet foram 

acessados em 02.01.2005, (O ICONCLASS não está disponível na integra, mas é possível 

visualizar partes do vocabulário.) vários exemplos de Vocabulários Controlados 

desenvolvidos para o uso em coleções específicas, que embora não resolvam satisfatoriamente 

o problema de indexação para a grande maioria das coleções por terem sido concebidos para 

as áreas de história da arte e arquitetura, são de grande utilidade para a consulta e referência 

na indexação de fotografias: 

 

- ICONCLASS: sistema de classificação para a área de artes, organizado 

pela University of Leiden. Possui mais de 28.000 definições de objetos, 

pessoas, eventos, situações e idéias abstratas para a indexação 

iconográfica. Disponível em: <http://www.iconclass.nl/>. 

- TGM1 (Thesaurus for Graphic Materials - Subject Terms): elaborado pela 

Prints & Photographs Division of the Library of Congress, é derivado da 

Library of Congress Subject Headings, não oferecendo arranjos facetado e 

hierárquico. Foi construído como fonte de termos para a indexação de 

materiais gráficos (pintura, fotografia, desenhos, caricaturas, cartazes e 

desenhos arquitetônicos); sendo, portanto, destinado a um público 

interessado em coleções gerais de imagens. Disponível 

em:<http://www.loc.gov/rr/print/tgm1>.  

- TGM2 (Thesaurus for Graphic Materials - Genre and Physical 

Characteristic Terms): também elaborado pela Library of Congress, com 
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as mesmas propostas de utilização. Disponível em: <http:\\www.loc.gov/ 

rr/print/tgm2>. 

- AAT - Art & Architecture Thesaurus: tesauro mantido pelo Getty 

Research Institute (Moreiro González e Robledano Arillo, 2003, p. 78), 

que contém aproximadamente 125.000 termos sobre arte e arquitetura. É 

indicado para um público de pesquisadores especializados em arte e 

arquitetura. Disponível em <http://www.getty.edu/research/conducting_res 

earch/conducting_research/vocabularies/aat/>. 

- TGN - Thesaurus Of Geographic Names: tesauro também mantido pelo 

Instituto Getty que oferece uma classificação hierárquica de cerca de 

900.000 identificadores geográficos de todo o mundo. Disponível  

em:http://www.getty.edu/research/ conducting_research/ vocabularies/tgn/ 

- ULAN - Union List of Artist Names: mais um tesauro mantido pelo Getty, 

que contém nomes de criadores artísticos de todos os tempos e países. 

Disponível em: <http://www.getty.edu/research/conducting_research/ 

vocabularies/ulan/>. 

- Gibbs- Smith: sistema de classificação hierárquico baseado em apenas 

quatro grandes categorias - Retrato, Topográfico, Contemporâneo e 

Histórico. Inclui objetos e atividades iconográficos; e foi desenvolvido 

para atender os pesquisadores dos periódicos do Grupo Hulton. 

- MDA Archaeological objects thesaurus: desenvolvido pelo Museum 

Documentation Association (MDA), English Heritage e a Royal 

Commission on the Historical Monuments of England.  

- Thesaurus du Service des Archives Photographiques (Ministério Francês 

de Cultura): empregado para indexar os monumentos arquitetônicos, as 

esculturas, as pinturas e outros objetos artísticos do patrimônio francês.  

- Thèsaurus d’ICONOS: desenvolvido pelo serviço Iconográfico de 

Documentação da França, engloba os aspectos relativos à vida política, 

cultural, científica e social. 

- RAMEAU: listagem de cabeçalhos de assuntos (gerada da lista da 

Biblioteca Nacional da França) que permite indexar todo tipo de imagem; 

inclui identificadores de pessoas, lugares e datas. 

 

 

http://www.getty.edu/research/
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4.3.2 Linguagem natural 

 

A representação dos conceitos de uma fotografia pode também ser feita pelo uso 

da linguagem natural. A diferença essencial entre a indexação em linguagem natural e por 

vocabulário controlado é que no primeiro caso não existe controle dos termos na entrada dos 

dados. Por essa razão a proposta é defendida por aqueles que sustentam que os assuntos das 

fotografias não se comportam de acordo com nenhuma estrutura imposta, e que o vocabulário 

para descrever esses assuntos não pode ser pré-fixado. Uma deficiência no uso da linguagem é 

que existem diferenças significativas (mesmo em áreas altamente especializadas) entre a 

linguagem de descrição do profissional e a da pessoa que procura pela informação. 

 

A indexação em linguagem natural pode ser feita pela utilização de um título, de 

legenda, pela escolha de palavras-chave ou por texto livre: 

 

- Título: de maneira geral, as coleções de material visual são indexadas em 

um nível superficial; e muito freqüentemente, em especial no caso de 

coleções de slides, os títulos fornecem o único identificador do conteúdo 

informacional (ENSER, 1995, p. 152.). 

- Legenda: pequeno texto, geralmente descritivo ou explicativo, que 

acompanha a imagem; são provavelmente, de acordo com Rasmussen (p. 

181), as formas mais comuns de descrição de imagens, mas oferecem um 

resumo de qualidade muito variável e transmitem mais do que em 

qualquer outro tipo de indexação, a interpretação particular do conteúdo 

informacional da imagem ou do contexto na qual a fotografia foi 

produzida ou utilizada. Vários tipos de coleções podem adotar as legendas 

para representar suas imagens, como os arquivos de imprensa. 

- Palavras-chave: uma alternativa em relação às estruturas rígidas de um 

vocabulário controlado é o uso de palavras-chave, ou seja, de palavras que 

descrevem o assunto de uma imagem, mas não contemplam o controle dos 

termos. Por variadas razões, é cada vez mais freqüente as instituições 

desenvolverem listas de palavras-chave para a indexação de suas coleções 

voltadas para seus interesses e de seus usuários. 

- Descrição por texto livre: a ampliação na capacidade de armazenamento 

dos computadores e sua alta velocidade de processamento comportam o 
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armazenamento de grande quantidade de texto para a descrição e 

representação iconográfica; e esse texto pode fornecer informações de 

grande utilidade na consulta e recuperação da imagem. De acordo com 

Rasmussen (1997, p. 180), muitos autores recomendam o uso do texto 

livre em detrimento da indexação por termos de um vocabulário 

controlado, embora a descrição pelo texto livre possa apresentar problemas 

de recuperação em função da complexidade e ambigüidade da linguagem. 

 

Neste capítulo tratamos da representação da fotografia pela adoção de termos que 

simbolizam seu conteúdo informacional. Serão apresentados agora elementos que pensam a 

cidade por meio de fotografias, sobretudo, a proposição de um conhecimento assentado em 

fragmentos, recortes do mundo social, cuja interação permite o vislumbre de alguns temas e 

aspectos da dinâmica urbana. Os aspectos informacionais das fotos são muito valiosos para 

alimentar sistemas e serviços de recuperação da informação. Ou seja, cada foto carrega 

consigo signos imagéticos, textuais, memoriais, históricos, culturais, testemunhais de seu 

tempo e do objeto representado, etc. cada uma dessas marcas podem servir de descritores para 

indexações que, num sistema de recuperação de informação podem dar margem para muitos 

tipos de recuperação de informação a partir de imagens fotográficas. 
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5 METODOLOGIA 

 

As fontes de pesquisas são as mais variadas, destacando-se as primárias, que são 

os Livros de Tombos, que nem sempre são encontrados com conteúdo informativo coerente, 

Prosseguimos no projeto de pesquisar em documentos e publicações, em bibliotecas e 

sacristias, em acervos pessoais de coleções iconográficas, livros, artigos em jornais, 

publicados quer por historiadores de renome, quer por autores locais, que se dedicaram ao 

estudo das realizações de seus conterrâneos e da vida da nossa cidade. 

 

Verificamos, mais uma vez, o pouco caso concedido aos registros fotográficos, 

que se podem dizer indispensáveis, sobre a vida das paróquias do centro de Fortaleza e o 

desenvolvimento dos monumentos a que se dirige a minha pesquisa. 

 

Se os fotógrafos da época, e os guardadores de retratos, tivessem compreendido 

bem a finalidade da iconografia, tanto eu teria melhores condições de apresentar meu limitado 

trabalho, como existiriam mais fidedignas fontes para a leitura da fotografia, pois esta  

proporciona discussões sobre variados assuntos e uma educação do olhar. 

 

Para atingir estes objetivos, a metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica, 

que segundo Gil, (1994) tem por finalidade colocar quem pesquisa em contato direto com 

tudo o que foi dito, escrito, filmado, e porque não, fotografado, sobre o assunto, e a pesquisa-

ação, que é um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e realizada em estreita 

associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os 

pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de 

modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 1986, p.14), visto que tal memória se 

encontra nos livros e fotografias que retratam a cidade de Fortaleza. Livros estes presentes nos 

espaços de equipamentos culturais, como é o caso da biblioteca Pública Governador Menezes 

Pimentel, e a biblioteca do Curso de Arquitetura, e fotografias no Museu da Imagem e do 

Som.  

 

Iniciamos, traçando um pequeno percurso histórico enfatizando a presença do 

acaso na fotografia, seguida de uma breve (e muito básica) incursão nos fundamentos da 

indexação de fotografia. A seguir procuramos fundamentar nossa análise do ponto de vista 

desta filosofia, inferindo na fotografia como documento, a nosso ver aquela que melhor 
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exemplifica o caráter do meio como "prova do real". Partindo do caráter predominantemente 

inicial, mas também icônico desta modalidade fotográfica tomou, como exemplo, a produção 

de fotografias das igrejas católicas do centro de Fortaleza, como descrevemos, textualmente, a 

seguir. 

 

 

5.1 DESCRIÇÃO TEXTUAL DA FOTOGRAFIA  

 

As fotografias, quando coletadas processadas, organizadas e divulgadas tornam-se 

instrumento de excelência na conscientização e apreensão de dados referentes a assuntos 

objetivados. A fotografia e suas ramificações são suportes para pesquisadores, através da 

aplicação de técnicas qualificadas, em obtenções, processamentos diferenciados e tipos 

específicos de arquivamentos fotográficos, tanto analógicos como digitais. 

 

No atual universo das relações humanas, de alta competitividade, não se permite o 

descaso, e muito menos a desinformação, em relação à má utilização de dados que possam 

transforma-se em conhecimento. O domínio de tecnologias criativas aliado à qualidade, mais 

do que nunca passou a ser pressuposto preponderante, tanto nas atividades acadêmicas 

científicas e artísticas, como nas complexas inter-relações profissionais contemporâneas. A 

fotografia é um desses elementos, ao atuar tanto como fonte de qualidade como de 

qualificação. 

 

O documento fotográfico pode compor o acervo de um arquivo, de uma 

biblioteca, de um arquivo, de um museu ou de um centro de documentação, independente da 

área de sua utilização e do conhecimento que ela representa. De qualquer maneira, quando o 

usuário precisar de uma informação recorrerá a essas unidades de informação na busca de 

respostas para sua pesquisa e/ou outros interesses que atendam as suas necessidades de 

informação. 

 

Neste sentido, os documentos imagéticos como fonte de informação cumprirão o 

ciclo informacional, isto é, a partir da produção intelectual, a informação passará por um 

processo que abrange várias etapas com a edição, a seleção, a aquisição, o processamento 

técnico, a armazenagem e a estocagem, a disseminação, a recuperação e a utilização da 

informação.  



49 
 

 

Neste contexto, e pelos os estudos realizados, realizamos, a seguir, uma 

demonstração das informações contidas nas fotografias.  
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5.2 Foto 1: Caixeiros viajantes na Praça General Tibúrcio diante da Igreja N.S. do  

                        Rosário  

 

   

 

Registro: 01 

Título: Caixeiros viajantes na Praça General Tibúrcio diante da Igreja N.S. do Rosário 

Denominação: fotografia/negativo flexível 

Autoria: não identificado 

Data: 1912 

Coleção: Arquivo do Museu da Imagem e do Som 

Histórico: Fortaleza, vila nascente onde estava instalada a administração da Província do Ceará Grande, como 

em muitas outras cidades do Brasil, os homens de cor, embora não fossem em grande número, procuraram, desde 

cedo, ter o seu próprio templo, já que eram discriminados nas igrejas construídas pelos brancos. E, assim como 

em outras partes, sua devoção dirigia-se a Nossa Senhora do Rosário, considerada sua Padroeira. A tradição diz 

que já em 1730, um preto africano construiu, no mesmo local onde está à atual, uma capelinha, de taipa e palha, 

onde os negros rezavam terços e novenas, na época bastante distante da Vila, centralizada em redor da Matriz de 

São José. Feita à mão, por escravos e esmolas, a Igreja do Rosário surgia em local considerado afastado da vila 

(a Praça dos Leões de 1730). Praça General Tibúrcio. 

Descritores: Paisagem urbana, vista parcial, diurna, Praça General Tibúrcio, cavalos, grupo de homens, 

caixeiro-viajante, Igreja Nossa Senhora do Rosário, Fortaleza - CE. 

Compilador/data: Demétrio Chrisóstomo, 29/11/2007 
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5.3 Foto 2: Praça General Tibúrcio, Igreja Nossa Senhora do Rosário 

 

  

 

Registro: 02 

Título: Praça General Tibúrcio, Igreja Nossa Senhora do Rosário 

Denominação: fotografia/negativo flexível 

Autoria: não identificado 

Data: 1970 

Coleção: Arquivo do Museu da Imagem e do Som 

Histórico: Feita à mão, por escravos e esmolas, a Igreja do Rosário surgia em local considerado afastado da 

vila (a Praça dos Leões de 1730). Era o espaço dos negros, até se improvisar Matriz entre 1821 e 1854 (enquanto 

se reconstruía a de São José); voltou a ser importante, aos olhos da cidade, entre as décadas de 1930 e 1970 

(quando se fez a atual Catedral Metropolitana de Fortaleza). A Igreja do Rosário foi palco de rezas, eleições e 

enterros. Em uma de suas paredes está sepultado Major Facundo - de pé, olhando para o Palácio da Luz, como 

desejou a viúva. Lá se concentrava o maior número de mortos, no século XIX. A única sepultura individual 

descoberta até aqui é a do Major. 'A prática era a da sepultura anônima, sem lápide. Após aproximadamente dois 

anos, a sepultura era aberta e os ossos recolhidos em urnas que eram novamente enterradas. Pertencer a uma 

irmandade era uma garantia de que os irmãos teriam funerais dignos. Todavia, poderia existir diferença de 

tratamento, como no caso da quantidade de missas, entre irmãos que estivessem em dia ou não com as 

obrigações. 

Descritores: Paisagem urbana, vista parcial, diurna, Praça General Tibúrcio, Praça dos Leões, Igreja Nossa 

Senhora do Rosário, Fortaleza: CE. 

Compilador/data: Demétrio Chrisóstomo, 29/11/2007 
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5.4 Foto 3: Igreja Nossa Senhora do Rosário 
 

   

 

Registro: 03 

Título: Igreja Nossa Senhora do Rosário 

Denominação: fotografia/negativo flexível 

Autoria: Ana Cristina Freitas 

Data: 1997 

Coleção: Ana Cristina Freitas 

Histórico: Igreja Nossa Senhora do Rosário, há muito desvinculada dos devotos de cor, relembrando um 

tempo bem recuado da nossa história. Várias reformas nela foram processadas. Em março de 1929 abriu-se 

novas janelas na altura do primeiro andar, em julho de 1935 foram construídos dois nichos, ao lado do sacrário, 

com Nossa Senhora do Rosário e Santa Teresinha e, por último, em setembro de 1938, repetiu-se o episódio de 

1821: a Matriz de São José foi demolida para construção de uma nova e a Igreja do Rosário passou a ter as 

honras de Catedral, embora muitos atos, mais solenes, viessem a ser realizados na Igreja do Pequeno Grande.  

Descritores: Paisagem urbana, vista parcial, diurna, Igreja Nossa Senhora do Rosário, Fortaleza: CE. 

Compilador/data: Demétrio Chrisóstomo, 29/11/2007 
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5.5 Foto 4: Igreja Nossa Senhora do Rosário 

 

   

 

Registro: 04 

Título: Igreja Nossa Senhora do Rosário 

Denominação: fotografia 

Autoria: José Maria Martins 

Data: 1999 

Coleção: José Maria Martins 

Histórico: A Igreja do Rosário é testemunha de fatos históricos importantíssimos, dentre eles a deposição de 

Nogueira Accioli em 1912 e as trincheiras de 1914 feitas para receberem os jagunços da "Sedição de Juazeiro". 

Assim, era na igrejinha do Rosário, toda caiada de novo, que se procedia ao ritual da coração do rei, do rei dos 

Congos, do rei do Rosário, com sua rutilante coroa à cabeça, seu vistoso manto de tecido de algodão aveludado, 

de um vermelho vivo, contrastando com colete verde e calças azuis, e sempre acompanhado de sua corte, de 

onde se destacavam as figuras do "príncipe" e do "secretário", com seus chapéus de abas largas enfeitados de 

brilhantes conchas.  

Descritores: Retrato, vista parcial, diurna, Igreja Nossa Senhora do Rosário, Fortaleza:CE. 

Compilador/data: Demétrio Chrisóstomo, 29/11/2007 
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5.6 Foto 5: Seminário da prainha e Igreja Nossa Senhora da Conceição 

 

 

    

 

 

Registro: 05 

Título: Seminário da prainha e Igreja Nossa Senhora da Conceição. 

Denominação: fotografia 

Autoria: não identificado 

Data: 1914 

Coleção: Nirez 

Histórico: Os bairros em Fortaleza nunca foram bem definidos, não se sabendo até onde vão. A chamada 

Prainha era um bairro que ficava em redor do seminário, indo até a atual Pessoa Anta, Alberto Nepomuceno, 

Pereira Filgueiras e Nogueira Acioli. Na verdade, existiam a Prainha e o Outeiro da Prainha. O prédio foi 

construído para um colégio de órfãs, em 1863, mas em 1864, durante a construção, foi convertido em seminário, 

sendo inaugurado com o venerando Dom Luís Antônio dos Santos, à frente de seu destino, que para lá mudou 

sua residência. No mesmo ano chegaram de Paris aqueles que viriam ocupar os lugares de reitor e vice-reitor, 

padres Pedro Augusto Chevalier e Lourenço Henrile.  

Descritores: Retrato, paisagem, vista parcial, diurna, grupo de mulheres, Seminário da prainha e Igreja Nossa 

Senhora da Conceição, Fortaleza: CE. 

Compilador/data: Demétrio Chrisóstomo, 29/11/2007 
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5.7 Foto 6: Igreja Nossa Senhora da Conceição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

Registro: 06 

Título: Igreja Nossa Senhora da Conceição 

Denominação: fotografia 

Autoria: Ana Cristina Freitas 

Data: 1999 

Coleção: Ana Cristina Freitas  

Histórico: Criado por D. Luís, e confiado aos padres da Congregação de São Vicente de Paulo, é um dos 

marcos da fundação da diocese do Ceará. Colocou Fortaleza no cenário, sendo um dos mais importantes 

seminários do Brasil até os anos 60 do século XX. A geração de padres formados na Prainha (padre Cícero, 

também) já se fazia notar pela defesa intransigente dos ideais da romanização, de uma eclesiologia centrada no 

clero e que tinha como corolário a obediência à hierarquia. Situado no antigo bairro do Outeiro da Prainha, a 

leste de Fortaleza, flertando com a praia, apresentava-se alteroso e imponente a quem o vê do mar com a sua 

espaçosa frontaria de 24 janelas, tendo à esquerda a linda Igreja de Nossa Senhora da Conceição 

Descritores: Retrato, paisagem, vista parcial, diurna, Igreja Nossa Senhora da Conceição, Fortaleza: CE. 

Compilador/data: Demétrio Chrisóstomo, 29/11/2007 
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  5.8  Foto 7: Igreja Nossa Senhora da Conceição 

 

 

 

 

 
 

 

 

Registro: 07 

Título: Igreja Nossa Senhora da Conceição 

Denominação: fotografia 

Autoria: Ana Cristina Freitas 

Data: 1999 

Coleção: Ana Cristina Freitas 

Histórico: Em 1839, Antônio Joaquim Batista de Castro requereu à Câmara Municipal licença para a 

construção de um templo sob a invocação de Nossa Senhora da Conceição, ao mesmo tempo em que pedia a 

abertura de um beco nas imediações. De posse da licença, foi criada uma irmandade para conseguir meios para a 

construção. Consegue com o arquiteto e engenheiro José Antônio Seiffer a planta da capela. A partir de 1864, é 

criado o Seminário Episcopal e os dois prédios passam a ser um bloco só. 

Descritores: Retrato, paisagem, vista parcial, diurna, Igreja Nossa Senhora da Conceição, Cristo Redentor, 

Fortaleza: CE. 

Compilador/data: Demétrio Chrisóstomo, 29/11/2007 
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5.9 Foto 8: Igreja Nossa Senhora da Conceição 

 

 

 

      

Registro: 08 

Título: Igreja Nossa Senhora da Conceição 

Denominação: fotografia 

Autoria: Ana Cristina Freitas 

Data: 2002 

Coleção: Ana Cristina Freitas 

Histórico: A documentação fotográfica sobre a Igreja de Nossa Senhora da Conceição e o Seminário da 

Prainha, faz parte da exposição e do acervo da historiadora Ana Cristina Freitas, este material é processado no 

laboratório particular da autora. 

Descritores: Retrato, paisagem, vista parcial, noturna, Igreja Nossa Senhora da Conceição, Fortaleza: CE. 

Compilador/data: Demétrio Chrisóstomo, 29/11/2007 
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5.10 Foto 9: Igreja do Pequeno Grande e Colégio da Imaculada Conceição 

 

        

           

Registro: 09 

Título: Igreja do Pequeno Grande e Colégio da Imaculada Conceição 

Denominação: fotografia 

Autoria: não identificada 

Data: 1922 

Coleção: Nirez 

Histórico: Também obra do primeiro bispo do Ceará, o educandário para moças, dirigido pelas Irmãs de 

Caridade, foi instalado em 15 de agosto de 1865. Uma parte do edifício - que abrigava, por exemplo, a sala de 

piano, a fábrica de meias, a enfermaria e o refeitório das órfãs - era o Externato de S. Vicente de Paulo, para 

meninas pobres. A educação era expressa em instrução religiosa, aritmética, costura, bordado, histórias sagrada e 

do Brasil, gramáticas portuguesa e francesa. A memória escrita da cidade conta: o prédio data de 1855 e deveria 

servir de hospital aos moradores do Outeiro caso fosse esta capital invadida pelo cólera-mórbuns. O Seminário 

da Prainha e o Colégio Imaculada Conceição se inserem em uma Fortaleza ''mais moderna'': cidade com 

transporte coletivo por bondes de tração animal, calçamento nas ruas centrais, linha de vapor para a Europa e o 

Rio de Janeiro, iluminação a gás carbônico. 

Descritores: Retrato, paisagem, vista parcial, diurna, Igreja do Pequeno Grande e Colégio da Imaculada 

Conceição, Fortaleza: CE. 

Compilador/data: Demétrio Chrisóstomo, 29/11/2007 
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5.11 Foto 10: Cruzeiro da Sé 

 

 

 

 

 

Registro: 10 

Título: Cruzeiro da Sé 

Denominação: fotografia 

Autoria: não identificada 

Data: 1912 

Coleção: Arquivo do Museu da Imagem e do Som 

Histórico: A majestosa cruz guardava histórias desde 1847, quando frei Serafim de Catania a fincou no adro 

da Matriz. Dos terços e velas votivas, nas segundas-feiras iluminadas a óleo de peixe. Apesar do fim piedoso 

com que se ia ao Terço do Cruzeiro, mais de uma vez serviu ele de capa a jovens apaixonadas para iludirem a 

vigilância de seus pais. Foi assim que certa moça, filha de um titular da terra, enquanto as outras rezavam, dali 

fugiu com o namorado, com quem depois casou. A devoção vai até 1922, com o preto velho André tirando o 

terço das almas, o ofício e a ladainha, cantando com voz forte, de modo a ser ouvido por toda a Praça da Sé e, 

pela Rua das Flores, até além da Boa Vista.  

Descritores: Retrato, paisagem, vista parcial, diurna, Cruzeiro da Sé, Fortaleza: CE. 

Compilador/data: Demétrio Chrisóstomo, 29/11/2007 
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5.12 Foto 11: Cruzeiro da Sé, Catedral Metropolitana de Fortaleza  

 

                    
 

 

 

Registro: 11  

Título: Cruzeiro da Sé, Catedral Metropolitana de Fortaleza 

Denominação: fotografia 

Autoria: não identificada 

Data: 1912 

Coleção: Arquivo do Museu da Imagem e do Som 

Histórico: Em 1699 foi lançada a Ordem Régia que resolvia sobre a construção de uma igreja na cidade, além 

da capela de Nossa Senhora da Assunção que ficava dentro da fortaleza do mesmo nome. A construção da 

primeira capela-mor da Matriz de Fortaleza foi autorizada pela Ordem Régia de 12 de fevereiro de 1746. No dia 

12 de janeiro de 1795 o vigário geral Padre Antônio José Álvares de Carvalho contratou José Gonçalves Ramos 

para terminar a obra. Em 1821, a Matriz de São José estava em ruínas, precisando ser reconstruída. Tendo a vila 

crescida para o lado da Igreja do Rosário, foram passadas para esta, em procissão, o Santíssimo Sacramento e 

todas as imagens, passando ela a funcionar como Matriz até 2 de abril de 1854, quando as imagens voltaram à 

Matriz. No acabamento da igreja e no seu cruzeiro estava a arte de Francisco de Paula Tavares Coutinho, 

professor autodidata de arquitetura que muito ajudou no alinhamento de Fortaleza.  
Descritores: Retrato, paisagem, vista parcial, diurna, grupo de fiéis, Cruzeiro da Sé, Catedral Metropolitana, 

Fortaleza: CE. 

Compilador/data: Demétrio Chrisóstomo, 29/11/2007 
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5.13 Foto 12: Cruzeiro da Sé, Catedral Metropolitana de Fortaleza  

 

 

 

Registro: 12 

Título: Cruzeiro da Sé, Catedral Metropolitana de Fortaleza 

Denominação: fotografia 

Autoria: não identificada 

Data: 1912 

Coleção: Arquivo do Museu da Imagem e do Som 

Histórico: No dia 26 de setembro de 1861 foi nomeado Bispo do Ceará D. Luiz Antônio dos Santos e 

automaticamente a igreja matriz passou a Catedral. Em 1938, quando já era bispo Dom Manoel da Silva Gomes, 

foi feita nova vistoria na Catedral, constatando-se forte rachadura nas bases de sua construção, pelo lado do mar 

e, mais uma vez condenada, foi demolida em setembro do mesmo ano. No dia 15 de agosto de 1939 foi lançada a 

pedra fundamental da nova catedral, projetada pelo engenheiro francês George Mounier que, como a outra, levou 

39 anos para ser concluída. 

Descritores: Retrato, paisagem, vista parcial, diurna, grupo de fiéis, Cruzeiro da Sé, Catedral Metropolitana, 

Fortaleza: CE. 

Compilador/data: Demétrio Chrisóstomo, 29/11/2007 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

5.14 Foto 13: Retrato, esboço da Catedral Metropolitana de Fortaleza  

 

  

 

 

Registro: 13 

Título: Retrato, esboço da Catedral Metropolitana de Fortaleza 

: fotografia 

Legenda: Retrato, esboço da Catedral Metropolitana de Fortaleza 

Autoria: não identificada 

Data: 1939 

Coleção: Nirez 

Histórico: Projeto arquitetônico do engenheiro francês George Mounier. Cripta é trabalho do engenheiro 

Luciano Pamplona e homenageia em seus altares, desde sua inauguração em 1962, seis santos que morreram 

jovens: São Tarcísio, Domingos Sávio, Pancrácio (protetor da juventude alemã) e as santas Luzia, Inês e Goretti. 

Por esse motivo foi chamada de Cripta dos Adolescentes por Dom Antônio de Almeida Lustosa, arcebispo da 

época. Ainda na Cripta encontram-se ainda a Capela de Cristo Ressucitado, onde foram sepultados monsenhores 

e bispos. À esquerda da nave central, fica a Capela do Santíssimo Sacramento, constantemente iluminada em 

reconhecimento à presença viva de Jesus Cristo. No subsolo, funcionam diversos organismos da Igreja Católica 

no Ceará, como o Secretariado Pastoral, o Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Arquidiocese, a Cáritas 

Regional e o setor de Comunicação.  
Descritores: Retrato, pintura, planta arquitetônica, Catedral Metropolitana, Fortaleza: CE. 

Compilador/data: Demétrio Chrisóstomo, 29/11/2007 
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5.15 Foto 14: Catedral Metropolitana de Fortaleza  

 

 

       

 

Registro: 14 

Título: Catedral Metropolitana de Fortaleza 

Denominação: fotografia 

Legenda: Catedral Metropolitana de Fortaleza 

Autoria: Ana Cristina Freitas 

Data: 2002 

Coleção: Ana Cristina Freitas 

Histórico: Em concreto aparente, estilo Gótico-Romano ou Gótico Moderado, ocupando grande parte da 

Praça Pedro II, no centro da capital cearense, foi inaugurada no dia 22 de dezembro de 1978, pelo então cardeal 

arcebispo de Fortaleza Dom Aloísio Lorscheider, a catedral que vemos hoje, erguida com recursos vindos de 

doações dos fiéis. Com altura comparada a um edifício de 12 andares e com capacidade para cinco mil pessoas, a 

Catedral Metropolitana de Fortaleza, em tamanho, é a terceira maior no País. Dom Antônio de Almeida Lustosa, 

arcebispo de Fortaleza, desenhou os vitrais, de origem suíça, que dão um colorido e uma iluminação especial à 

parte interna da nave e fez a distribuição das alas: os apóstolos, os papas mais ligados a arquidiocese, os 

sacramentos, os mistérios do rosário, as rosáceas, quatro profetas maiores, quatro profetas menores, os anjos, os 

evangelistas, figuras bíblicas, cinco cenas que lembram a Eucaristia, as aparições de Nossa Senhora, o Coração 

de Jesus, Nossa Senhora da Assunção, santos populares e as armas pontifícias.      

Descritores: Retrato, paisagem, vista parcial, diurna, Catedral Metropolitana, Fortaleza: CE. 

Compilador/data: Demétrio Chrisóstomo, 29/11/2007 
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5.16 Foto 15:  Igreja do Coração de Jesus   
 

 

 

 
 

 

 

Registro: 15 

Título: Igreja do Coração de Jesus 

Denominação: fotografia 

Autoria: não identificada 

Data: 1908 

Coleção: Nirez 

Histórico: Em pleno centro da cidade, junto a um dos mais movimentados terminais de ônibus, o local onde 

hoje se ergue esta igreja era o cimo de uma duna, denominada Alto da Pimenta ou Alto da Boa vista, quando em 

22.09.1848 o Boticário Ferreira (Antônio Rodrigues Ferreira, cujo nome foi eternizado em nossa principal praça) 

lançou a pedra fundamental de uma igreja. Assentada a primeira pedra em 25.09.1878, as obras prosseguiram, 

com ajuda do Governo, que cedeu metade dos tijolos, de fabricação antiga, com marcas dos dedos dos operários, 

destinados a mais firmemente colarem-se à argamassa.      
Descritores: Retrato, paisagem, vista parcial, diurna, Igreja Coração de Jesus, Fortaleza: CE. 

Compilador/data: Demétrio Chrisóstomo, 29/11/2007 
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5.17 Foto 16:  Igreja do Coração de Jesus   

 

 

                                                               

Registro: 16 

Título: Igreja do Coração de Jesus 

Denominação: fotografia 

Autoria: não identificada 

Data: 1908 

Coleção: Arquivo do Museu da Imagem e do Som 

Histórico: Em março de 1886, D. Joaquim José Vieira, segundo bispo do Ceará, quem benzeu e inaugurou a 

igreja. Em junho de 1901, a igreja foi confiada aos cuidados dos capuchinhos Lombardos, que já eram 

responsáveis pela de São Francisco, de Canindé; os frades eram dirigidos por Frei Davi de Desenzano, e 

funcionavam como capelães. A igreja era considerada uma das mais bonitas da cidade, chegando o historiador 

Antônio Bezerra a compará-la com as mais belas do Brasil; media cerca de 20 metros de largura por 44 de 

comprimento, com torre única terminada por aguda agulha, que se destacava na paisagem na pequena capital. O 

patamar era cercado por grade de ferro, sobre cujas colunas de alvenaria se elevavam as estátuas dos 12 

apóstolos, ainda hoje existentes. Também de bronze, em tamanho natural, uma estátua de Jesus ficava sobre a 

entrada do templo, embelezando suas fachadas.     
Descritores: Retrato, paisagem, vista parcial, diurna, Igreja Coração de Jesus, Fortaleza: CE. 

Compilador/data: Demétrio Chrisóstomo, 29/11/2007 
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5.18 Foto 17:  Igreja do Coração de Jesus   

 

 

    

Registro: 17 

Título: Igreja do Coração de Jesus 

Denominação: fotografia 

Autoria: não identificada 

Data: 1908 

Coleção: Nirez 

Histórico: Em certa época, os frades procederam a uma reforma na torre, retirando a agulha, elevando mais 

um pavimento, com um relógio de quatro faces colocando a estátua de Jesus sobre todo o conjunto; fosse por 

excesso de peso, fosse por infiltrações nos alicerces, corroendo os tijolos fabricados na seca de 1877 – 1879, o 

certo é que, em 15 de março de 1957 a torre desabou, com grande pasmo e preocupação dos fortalezenses, 

receosos de que alguém pudesse ter ficado sob os escombros. Governo, povo, imprensa, líderes católicos, todos 

se movimentaram, havendo o arcebispo, D. Antônio de Almeida Lustosa, encarregado os próprios capuchinhos, 

representados pelo seu provincial, Frei Adolfo de Sexto São João, de atacar a reconstrução conforme convênio 

de 02.10.1957. 

Descritores: Retrato, paisagem, vista parcial, diurna, grupo de fieis, Igreja Coração de Jesus, Fortaleza: CE. 

Compilador/data: Demétrio Chrisóstomo, 29/11/2007 
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5.19 Foto 18:  Igreja do Coração de Jesus   

 

 

 

Registro: 18 

Denominação: fotografia 

Título: Igreja do Coração de Jesus 

Autoria: Ana Cristina Freitas 

Data: 1999 

Coleção: Ana Cristina Freitas  

Histórico: A 15 de janeiro de 1958 foi lançada a pedra fundamental do que seria um templo inteiramente 

novo, que pode ser bento solenemente em 26 de novembro de 1961. Muita ampla, a nova igreja, bem mais que 

sua antecessora, foge os padrões convencionais. As portas de frente, de folhas de ferro plano, ficariam bem em 

uma garagem; as janelas que, naturalmente, esperam por vitrais – são fechadas por combogós de cimento; um 

notável destaque é a cúpula, sobre o transepto, revestida exteriormente por folhas de alumínio, que o vento 

dilacerou, deixando o concreto despolido à descoberto. 

Descritores: Retrato, paisagem, vista parcial, diurna, praça do coração de Jesus, Igreja Coração de Jesus, 

Fortaleza: CE. 

Compilador/data: Demétrio Chrisóstomo, 29/11/2007 
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5.20 Foto 19:  Igreja do Coração de Jesus    

 

 

 

Registro: 19 

Título: Igreja do Coração de Jesus 

Denominação: fotografia 

Autoria: Ana Cristina Freitas 

Data: 1999 

Coleção: Ana Cristina Freitas  

Histórico: A Igreja do Coração de Jesus tem na sua composição paroquial e um agrupamento de frades 

franciscanos dedicados e santos, mas os tempos são outros, os devotos não são mais abnegados; a chamada 

Cidade da Criança, que fica fronteira à igreja, e o terminal de ônibus de toda a área sudeste da capital, atraem 

tantos marginais que se torna perigoso circular por ali. 

Descritores: Retrato, paisagem, vista parcial, diurna, praça do coração de Jesus, Igreja Coração de Jesus, 

Fortaleza: CE. 

Compilador/data: Demétrio Chrisóstomo, 29/11/2007 
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5.21 Foto 20:  Igreja Nossa Senhora do Carmo   

 

 

 

Registro: 20 

Título: Igreja Nossa Senhora do Carmo 

Denominação: fotografia 

Autoria: não identificada 

Data: 1913 

Coleção: Nirez  

Histórico: A devoção a Nossa Senhora do Carmo já existente na Matriz do Patrocínio foi transferida para a 

Igreja do Carmo em 28 de dezembro de 1908, por delegação do Superior Geral dos Carmelitas e até hoje a 

Virgem do Carmo é venerada pelos católicos de todo o Ceará. Por ela já passaram milhares e milhares de 

pessoas de todo o estado do Ceará que procuram reavivar sua fé e pedir a proteção de Nossa senhora do Carmo. 

Descritores: Retrato, paisagem, vista parcial, diurna, Igreja Nossa Senhora do Carmo, Fortaleza: CE. 

Compilador/data: Demétrio Chrisóstomo, 29/11/2007 
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5.22 Foto 21:  Igreja Nossa Senhora do Carmo  

  

 

                 

Registro: 21 

Título: Igreja Nossa Senhora do Carmo 

Denominação: fotografia 

Autoria: Ana Cristina Freitas 

Data: 2001 

Coleção: Ana Cristina Freitas 

Histórico: Nas laterais quatro janelas e duas portas, em arcadas redondas, cada uma com seu oráculo, todos 

salientados por frisos; nos braços da cruz uma janela cega e uma porta, dando frente, duas janelas para a parte 

externa e uma porta para os fundos, sempre com o aspecto das anteriores, sendo as janelas protegidas, além das 

folhas de madeira, por rótulas cruzadas, ao modo das residências coloniais; cada pequena arca descrita por essas 

aberturas ocupada por grade de ferro, em arabescos, e por vidraça. 

Descritores: Retrato, paisagem, vista parcial, lateral, diurna, Igreja Nossa Senhora do Carmo, Fortaleza: CE. 

Compilador/data: Demétrio Chrisóstomo, 29/11/2007 
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5.23 Foto22: Igreja Nossa Senhora do Carmo  

  

 

 

Registro: 22 

Título: Igreja Nossa Senhora do Carmo 

Denominação: fotografia 

Autoria: Ana Cristina Freitas 

Data: 2001 

Coleção: Ana Cristina Freitas 

Histórico: A igreja de Nossa Senhora do Carmo, com planta em cruz latina, conserva, embora em desuso, 

duas características dos templos antigos: as tribunas e o púlpito. As primeiras, acima das naves laterais (a parte 

contígua ao altar-mor foi absorvida no último melhoramento acima descrito) serviam para acolher convidados 

especiais, autoridades, patronos e, digamos, personalidade VIP, que podiam ficar separadas da comunidade em 

geral; como eram os camarotes de teatro. O púlpito vem do tempo em que não havia amplificadores de som e os 

pregadores precisavam deixar o altar, distante, e aproximarem-se dos ouvintes. O púlpito do Carmo metálico, 

assim como as varandas das tribunas, que tudo deve ter sido importado; é de grande beleza artística, podendo ser 

considerado uma raridade. 

Descritores: Retrato, paisagem, vista parcial, frontal, diurna, Praça do Carmo, imagem de Nossa Senhora do 

Carmo, Igreja Nossa Senhora do Carmo, Fortaleza: CE. 

Compilador/data: Demétrio Chrisóstomo, 29/11/2007 
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5.24 Foto23: Igreja Nossa Senhora do Carmo  

 

 

 

Registro: 23 

Título: Igreja Nossa Senhora do Carmo 

Denominação: fotografia 

Autoria: Ana Cristina Freitas 

Data: 2001 

Coleção: Ana Cristina Freitas 

Histórico: Há uma única torre, no centro da fachada de estilo barroco; cada uma das três portas principais é 

sobrepujada por um óculo, sendo a porta principal mais alta e seu óculo mais elevado. Duas volutas escondem as 

abas do telhado que ficam sobre as naves secundárias, enquanto as colunas divisórias terminam por pináculos 

torneados; a torre, iniciando-se quadrada, torna-se octógona no campanário, preenchido o canto descoberto por 

um novo ornato, em cada direção; na mesma altura vêem-se quatro pequenos óculos e, no andar superior, um 

nicho com uma imagem da Virgem. A torre conclui por uma cúpula alongada, em oito fatias de arestas pouco 

pronunciadas, com um cruzeiro no alto. 

Descritores: Retrato, paisagem, vista parcial, frontal, diurna, Praça do Carmo, torre da  Igreja Nossa Senhora 

do Carmo, Fortaleza: CE. 

Compilador/data: Demétrio Chrisóstomo, 29/11/20 
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5.25 Foto24: Igreja São Bernardo  

 

 

 

Registro: 24 

Título: Igreja de São Bernardo 

Denominação: fotografia 

Autoria: Ana Cristina Freitas 

Data: 2003 

Coleção: Ana Cristina Freitas 

Histórico: A igrejinha de São Bernardo é um exemplo de templos construídos junto às residências, sem recuos 

nem isolamentos, comuns em outras cidades brasileiras, mas única aqui em Fortaleza e no Ceará. Ao tempo em 

que Bernardo José de Melo solicitou autorização para ergue-la, só havia nesta cidade a Matriz e a Igreja do 

rosário; ele morava um tanto afastado do centro, e requereu , em 11 de junho de 1854, permissão para fazer uma 

ermida, contígua à sua casa, a ser dedicada ao seu padroeiro, São Bernardo. Iniciada a obra, tratando-se de um 

pequeno prédio, logo a capela foi posta em estado de servir, pois seu responsável afirmava, em 27 de novembro, 

que tinha a capela-mor pronta, com um telheiro na frente, pedindo ao visitador que autorizasse a celebração de 

missa ali. O vigário, Padre Carlos Augusto Peixoto de Alencar, atestou que a capela estava em condições de uso 

decente, pelo que o visitador concedeu, novamente, sua autorização, e 2 de dezembro de 1854.  

Descritores: Retrato, paisagem, vista parcial, diurna, comércio ambulante, grupo de homens, homens 

trabalhando, Igreja São Bernardo, Fortaleza: CE. 

Compilador/data: Demétrio Chrisóstomo, 29/11/2007 
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5.26 Foto25: Igreja São Bernardo  

 

 

 

 

Registro: 25 

Título: Igreja de São Bernardo 

Denominação: fotografia 

Autoria: Ana Cristina Freitas 

Data: 2003 

Coleção: Ana Cristina Freitas 

Histórico: Todavia, vêem-se, ante a disposição atual do prédio, que a igrejinha sofreu várias reformas, 

acréscimos e alterações. Aparentemente, a capela-mor inicial constitui-se no corpo central da igreja de hoje; por 

sua vez, o telheiro referido por José de Melo, transformou-se na primeira parte da nave, que faz alinhamento com 

a antiga Rua Amélia (Senador Pompeu) E A Travessa de São Bernardo (Pedro Pereira); depois acrescentaram a 

torre e o corredor, à esquerda de quem entra e, por último, pelo que posso supor, levou-se a capela-mor para o 

espaço traseiro, ocupando a sacristia o último pedaço do terreno no meio do quarteirão. 

Descritores: Retrato, interior da igreja, vista parcial, diurna, Igreja São Bernardo, Fortaleza: CE. 

Compilador/data: Demétrio Chrisóstomo, 29/11/2007 
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5. 27 Foto26: Igreja São Bernardo  

 

 

 

Registro: 26 

Título: Igreja de São Bernardo 

Denominação: fotografia 

Autoria: Ana Cristina Freitas 

Data: 2003 

Coleção: Ana Cristina Freitas 

Histórico: Apesar de pequena e simples, a igrejinha tem muito que descrever. Aparentemente, a atual capela-

mor foi outro acréscimo, aos fundos da capela original. O altar fica na parede dos fundos, no estilo tradicional, 

pintado de creme, com algumas dourações, enquanto que as paredes são em azul celeste. São vários andares 

sobrepostos: a mesa de comunhão: um nível onde fica o Sacrário, com castiçais aos lados; outro pouco mais alto, 

com dois anjos luzeiros, e o nicho, em parte cavado na parede e em parte saliente, bem apresentado, em termos 

de ornatos antigos, onde fica a efígie do Padroeiro, com um crucifixo na frente. 

Descritores: Retrato, interior da igreja, vista parcial, diurna, alto-mor, Igreja São Bernardo, Fortaleza: CE. 

Compilador/data: Demétrio Chrisóstomo, 29/11/2007 
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5.28 Foto27: Igreja São Bernardo                      

 

 

 

 

Registro: 27 

Título: Igreja de São Bernardo 

Denominação: fotografia 

Autoria: Ana Cristina Freitas 

Data: 2003 

Coleção: Ana Cristina Freitas 

Histórico: Na sacristia, muito ampla, atrás se comunicando com a casa vizinha, que foi de Bernardo José de 

Melo, e onde hoje funciona o SOS Deus fica armários e cômodas e, dando para uma janela externa, protegida 

por grade de ferro e tela, em uma concha de concreto uma outra imagem de Nossa senhora do Bom Parto, 

exposta as passantes da Rua Pedro Pereira. 

Descritores: Retrato, interior da igreja, vista parcial, diurna, alto-mor, fiéis orando, Igreja São Bernardo, 

Fortaleza: CE. 

Compilador/data: Demétrio Chrisóstomo, 29/11/2007 
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6. CONCLUSÃO 

 

Ao fixar a imagem, o homem conseguiu pelo menos um pouquinho, parar o 

tempo, o implacável. O que passou é paralisado, congelado no pequeno fotograma. A 

fotografia realiza ainda o milagre de transportar seres vivos, objetos e paisagens, permitindo a 

todos conhecer mundos, pessoas e coisas distantes sem um testemunho direto.   

 

Percebemos, contudo, que, longe de ser um flagelo ameaçador e contemporâneo, a 

fotografia é um meio de expressão e de comunicação que nos vincula às tradições mais 

antigas e ricas de nossa cultura. Mesmo sua leitura mais ingênua e cotidiana mantém em nós 

uma memória que só exige ser um pouco reativada para se tornar mais uma ferramenta de 

autonomia do que de passividade. Vimos, de fato, que sua compreensão necessita levar em 

conta alguns contextos da comunicação, da historicidade de sua interpretação e de suas 

especificidades culturais. 

 

Esperamos ter mostrado que a leitura da fotografia, enriquecida pelo esforço da 

análise, pode se tornar um momento privilegiado para o exercício de um espírito crítico que, 

consciente da história da representação visual, na qual ela se inscreve, assim como de sua 

relatividade, poderá dela tirar a energia de uma interpretação criativa. 

 

De qualquer modo, interessar-se pela imagem é também interessar-se por toda a 

nossa história, tanto pelas nossas mitologias quanto pelos nossos diversos tipos de 

representações. A riqueza da conduta contradiz a redução da fotografia à fotografia da mídia 

ou às novas tecnologias: estas são apenas as transformações mais recentes, se não as últimas, 

dos signos visuais que nos acompanham como acompanharam a história de Fortaleza.  

 

O aspecto fundamental, para que processar uma boa representação documentária 

da fotografia, objetivando sua recuperação, que é a finalidade do tratamento documentário de 

qualquer tipo de informação, é o reconhecimento de que indexar fotografias é diferente de 

indexar documentos textuais. 

 

A principal questão na representação de fotografias é a determinação de um 

conjunto de características que possa proporcionar um bom desempenho na indexação para 
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uma adequada recuperação. Trabalhar com imagens implica trabalhar com mais detalhes e 

principalmente, com informações menos evidentes, além de demandar conhecimento das 

necessidades dos usuários e de suas estratégias de busca. 

 

Encontramos na literatura as técnicas de indexação por conceito e indexação por 

conteúdo, ambas com o mesmo objetivo: a recuperação da informação imagética. Verificamos 

que essas técnicas se prestam, até o momento, para usos e tipos de acervos diferentes. 

 

Daí, inferimos, com base nas tendências apontadas, por diversos dos autores, que 

trabalham com o assunto, tanto os da área de documentação quanto os da área de computação, 

que é usual a combinação dessas técnicas. Dessa forma a indexação é feita pela atribuição de 

termos e pela derivação automatizada das características inerentes à imagem, como a cor, a 

forma, a textura ou algumas outras que estão sendo pesquisadas.   

 

Constamos que a análise da leitura e do tratamento que a fotografia sofre, enfatiza 

toda a sutileza e a força de sua natureza, compreendida entre o traço, o tempo, a morte, a 

semelhança e a convenção. Circularidade sempre presente na fotografia, mas que se demora 

nesta, ou naquela etapa, dependendo do seu suporte, de sua técnica ou de seu contexto. 

 

A palavra escrita e a fotografia revezam-se, interagem, completam-se e 

esclarecem-se com uma energia revitalizante. Longe de se excluírem nutrem-se e exaltam-se 

uma à outra.  

 

Correndo o risco de um paradoxo, ousamos afirmar que, quanto mais se 

trabalhamos com fotografias mais gostamos da palavra escrita. Quanto mais nos valemos 

desta, mais nos aproximamos da imagem fotográfica pelo processo de troca, e diálogo que 

essas linguagens proporcionam. 
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