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RUMO À MUSEALIZAÇÃO DO OBJETO: O AMPLIADOR FOTOGRÁFICO DE 
ALOIS FEICHTENBERGER 

 

 

RESUMO 

 

Propor a musealização do ampliador fotográfico do fotógrafo Alois Feichtenberger. Situar o            

objeto enquanto acervo do Museu da Imagem e do Som de Goiás e propor meios que                

possibilitem sua preservação dentro da instituição. Sugerir etapas para a salvaguarda desse            

equipamento fotográfico. 

 

Palavras-chave: Musealização. Ampliador fotográfico. Museu da Imagem e do Som de Goiás. 

 

 

ABSTRACT 

 

Propose the musealization of the photographic enlarger of the photographer Alois           

Feichtenberger. Locate the object within the collection of the Museum of Image and Sound of               

Goiás and suggest means which enable its preservation within the institution. Suggest steps to              

safeguard this photographic equipment. 

 

Keywords: Musealization. Photographic enlarger. Museum of the Image and Sound of Goiás. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como tema a musealização do equipamento fotográfico de            

Alois Feichtenberger, fotógrafo pioneiro no Estado de Goiás. Trata-se de um ampliador            

fotográfico que compõe o acervo do Museu da Imagem e do Som de Goiás (MIS|GO). 

O interesse pelo tema surgiu a partir de uma experiência de estágio no MIS|GO. O               

trabalho desenvolvido junto ao Museu teve duração de 11 meses, mas nunca esteve             

diretamente relacionado com a Coleção Alois Feichtenberger ou mesmo com seu ampliador.            

Durante o estágio, tive a oportunidade de trabalhar com a Coleção Museu Pedro Ludovico              

(MPL), nos processos de identificação, documentação, higienização, conservação e         

acondicionamento. A partir dessa coleção, que reúne registros de diversos fotógrafos, entrei            

em contato com as fotografias de Feichtenberger, que se destacam em meio a tantas outras da                

Coleção MPL. 

Sua obra apresenta excelente nitidez e contraste. Além da técnica apurada e da             

característica documental, o fotógrafo demonstra um olhar crítico e poético, principalmente           

nos registros que fez em suas expedições e também naqueles da construção de Goiânia. 

Além do trabalho de conservação previsto no plano de estágio, sempre busquei me             

inteirar sobre o funcionamento do Museu como um todo. Conhecer seus acervos, a equipe e               

suas funções, bem como seus espaços, me permitiria entender o contexto, não apenas do              

MIS|GO, mas de tantas outras instituições museais que vivem a mesma realidade.            

Compreender a instituição de forma holística nos possibilita ponderar sobre o que aprendemos             

durante o curso de graduação, a teoria, e o que é ou o que pode ser feito na prática. 

Conhecendo melhor o Museu, sempre que tive abertura para tal, procurava pôr em             

prática tudo o que havia aprendido até o último ano do Curso de Graduação em Museologia.                

Em uma das buscas para melhor entender o Museu, me deparei com o seu almoxarifado. Ali,                

encontrei o ampliador fotográfico de Alois Feichtenberger. 
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Naquele momento, pouco sabia sobre o objeto encontrado. Procurei me informar sobre            

o ampliador, saber de quem era e - o que mais me inquietava - saber por que ele estava ali, no                     

almoxarifado da instituição. 

Assim que soube que o ampliador pertencia a Feichtenberger, surgiram várias ideias            

de musealizar esse objeto, de colocá-lo em uma exposição e de explorar sua pluralidade de               

sentidos técnicos e poéticos. Aquele objeto merecia receber tratamento museológico          

adequado. Ele precisava ser musealizado. 

Com o desafio de desenvolver meios para a musealização do referido ampliador            

fotográfico, procuro levantar dados sobre a instituição e a coleção da qual faz parte, assim               

como informações técnicas sobre o objeto. Busco esclarecer as possíveis razões que o             

impediram de receber tratamento adequado até o momento e analisá-las de forma crítica com              

base na teoria museológica e administrativa. 

Durante este trabalho e relato de experiência, pretendo expor parte do processo de             

musealização do objeto, no que cabe à salvaguarda. A proposta será desenvolvida com base na               

cadeia operatória da Museologia, que envolve pesquisa, salvaguarda e comunicação. 

Diante da pesquisa feita para a elaboração do projeto, de todo o planejamento             

envolvido na sua realização e da busca por documentos, cabe a seguinte problemática: como              

musealizar um objeto que, no contexto de sua instituição - tipologia de acervo - apresenta               

características tão singulares? 

A musealização é uma das formas de preservar o patrimônio          
cultural, realizada pelo museu. Constitui a ação, orientada por         
determinados critérios e valores, de recolher, conservar e        
difundir objetos como testemunhos do homem e do seu meio.          
Processo que pressupõe a atribuição de significado aos artefatos,         
capaz de conferir-lhes um valor documental ou representacional        
( CADERNO DE DIRETRIZES MUSEOLÓGICAS, 2006,     
p.151). 

 
Espero que o documento aqui produzido possa servir como fonte de pesquisa,            

esclarecendo possíveis dúvidas sobre as diferentes abordagens e decisões que são tomadas em             

um processo de musealização, neste caso, com foco na salvaguarda. 

Ao propor a musealização do ampliador fotográfico de Alois Feichtenberger, a           

hipótese era que a aplicação das técnicas e da teoria, adquiridas através do Curso de               

Graduação em Museologia, tornariam o objeto acessível e em melhores condições de            

conservação. Assim, a coleção passaria a receber os devidos cuidados que, agora, se             
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estenderiam a mais esse objeto do fotógrafo e não apenas às fotografias, documentos e demais               

objetos já musealizados. Dessa forma, a teoria quando aplicada resultaria em soluções para o              

problema do objeto que se encontra em condições precárias. 

Dentre os objetivos específicos, pretendo apresentar as especificidades técnicas do          

ampliador fotográfico, sugerir meios de documentação e conservação de acordo com a            

realidade da instituição e refletir sobre sua importância histórica e simbólica de forma a              

complementar a Coleção Alois Feichtenberger. 

Busco especificar as etapas do processo sugerido, a partir do diagnóstico realizado até             

as etapas de documentação, registro fotográfico, conservação e acondicionamento. O projeto           

teve como justificativa suprir a necessidade da instituição de fornecer tratamento adequado ao             

ampliador fotográfico. Este estudo tem caráter experimental e seus desdobramentos e           

resultados poderão servir para que o MIS|GO possa desenvolver práticas de salvaguarda e             

comunicação para os objetos de seu acervo que se diferenciam do suporte mais encontrado em               

suas coleções. 

Sendo assim, essa proposta procura fornecer práticas para a musealização do           

ampliador fotográfico de Alois Feichtenberger, com foco na salvaguarda, através da           

experiência de estágio realizada no Museu da Imagem e do Som de Goiás e dos               

conhecimentos adquiridos no Curso de Graduação em Museologia da Universidade Federal de            

Goiás (UFG). 

 

I – O MUSEU E A COLEÇÃO 

 

a) O Museu da Imagem e do Som de Goiás 

 

O Museu da Imagem e do Som de Goiás é uma unidade da Superintendência de               

Patrimônio Histórico e Artístico da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte             

(Seduce), como é possível verificar no “ANEXO A” deste trabalho. O Museu foi criado em 3                

de outubro de 1988, por meio do Decreto-Lei 3055, e tem como missão reunir, preservar,               

produzir e divulgar as formas de expressão histórica, artística e cultural do Estado registradas              

em áudio e vídeo. O acervo do MIS|GO é constituído de coleções de discos, fitas cassete, fitas                 

magnéticas de áudio e de vídeo, filmes, documentos fotográficos, textuais e bibliográficos            

(SECULT, 2012). Ele apresenta grande diversidade e seu valor é inestimável. 
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A Seduce foi implantada recentemente e corresponde à junção das secretarias de            

Educação, Cultura e Esporte. A então Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás)             

substituiu a Agência Goiana de Cultura Pedro Ludovico Teixeira (Agepel), e era o órgão do               

governo Estadual responsável por coordenar atividades, incentivar a produção artística e           

principalmente proteger os patrimônios do Estado, hoje funções da Seduce. São ações            

voltadas para a proteção do patrimônio dos bens de cultura material e imaterial na              

preservação, conservação, manutenção e restauração. É a Seduce que normatiza regras para            

tombamento do patrimônio cultural do Estado. 

As ações desenvolvidas pelo Museu incluem pesquisa, salvaguarda e comunicação,          

integradas à política de preservação cultural da Seduce. O MIS|GO tem como meta             

desenvolver projetos voltados para a constituição e a musealização de suas coleções, que             

resultem no fortalecimento da instituição e no seu reconhecimento público. Para alcançar seus             

objetivos enquanto instituição museológica com responsabilidade social, o Museu realiza um           

intercâmbio com instituições de ensino, do nível fundamental ao superior, e também com             

agências governamentais e não-governamentais voltadas à produção e preservação cultural          

(SECULT, 2012). 

O público usuário do MIS|GO é prioritariamente composto por         
pesquisadores, estudiosos, professores, alunos de ensino médio       
e universitário, profissionais liberais de diversas áreas, artistas,        
escritores, turistas e interessados em geral, que vêm ao museu          
explorar, por variados motivos, as possibilidades de pesquisa na         
riqueza dos acervos históricos preservados (FIGUEIREDO,      
2010a). 
 

Dentre os serviços prestados pelo Museu, estão: exibição de vídeos para estudantes,            

pesquisadores e usuários interessados; Viabilização de cópias de vídeos produzidos pelo           

MIS|GO; Intercâmbio com escolas das redes estadual e municipal de ensino, por meio de              

empréstimos de vídeo que complementam o conteúdo didático; Monitoramento em consultas           

ao Banco de Dados do Acervo Fotográfico e ao Banco de Dados do Acervo Fonográfico;               

Audição de registros do Acervo Fonográfico; Viabilização de cópias digitais do Acervo            

Fotográfico; Promoção de oficinas nas áreas de conservação de documentos fotográficos,           

textuais e bibliográficos, organização documental, ação educativa, além de outras;          

Atendimento de visitas programadas; Serviço de atendimento na biblioteca; Apoio técnico a            
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instituições nas áreas de conservação de documentos fotográficos, textuais e bibliográficos           

(SECULT, 2012). 

O MIS|GO já esteve parcialmente desativado e, recentemente, tem passado por           

situação semelhante, apresentando poucas frentes de trabalho, projetos voltados para o acervo            

e para o público. Em sua fase de expansão, o Museu ganhou visibilidade e reconhecimento,               

alcançando grandes conquistas, de forma exemplar, com a realização de projetos patrocinados            

pela sua administração superior, assim como pela Fundação Vitae (Tratamento de           

Conservação da Coleção de Álbuns Fotográficos do Museu da Imagem e do Som de Goiás),               

Petrobras (A Preservação e a Disponibilização do Acervo Fotográfico do Museu da Imagem e              

do Som de Goiás), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)            

(Preservação, inventário e difusão do Acervo Alois Feichtenberger: com ênfase na obra            

fotográfica) e outros. Essa fase ativa posicionou o MIS|GO entre os museus do Estado que               

oferecem as melhores condições para a salvaguarda de seus acervos. 

O MIS|GO está localizado no Centro Cultural Marieta Telles Machado, na Praça            

Cívica, Centro de Goiânia. Sua localização é privilegiada, uma vez que é de fácil acesso por                

transporte público, está próxima de escolas de todos os níveis de ensino e tem grande fluxo de                 

pessoas. Todas essas características aumentam o potencial do Museu em conquistar um            

público cativo. 

 

 

Figura 1: Centro Cultural Marieta Telles Machado (foto: reprodução/Facebook/MIS|GO). 

 

O caráter cultural do Centro Cultural Marieta Telles Machado também contribui para            

atrair público para o Museu, por reunir no mesmo prédio o Cine Cultura, a Biblioteca Pio                

Vargas e a Biblioteca Braille. Atualmente a Praça Cívica passa por uma revitalização que              
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prevê a construção de uma ciclovia que dará acesso a diferentes museus da região, como o                

Centro Cultural UFG, Museu Antropológico, Museu PUC, Museu Goiano Zoroastro Artiaga,           

Museu da Imagem e do Som de Goiás, Museu Pedro Ludovico Teixeira e Museu de Arte de                 

Goiânia. 

A obra “[...] prevê a manutenção da configuração original da Praça Cívica, restaurando             

os monumentos históricos existentes. Será desenvolvido um espaço de socialização para a            

população com enriquecimento do paisagismo e da iluminação local” (DIÁRIO DA MANHÃ,            

2015). 

Apesar da localização estratégica, o MIS|GO não possui uma sede própria, dividindo            

espaço com outras unidades da Seduce. Como ponto positivo, o Museu está cercado de              

unidades com finalidade cultural, voltadas para o público. Porém, com a junção das             

secretarias, o Museu perdeu espaço para outras unidades da Seduce, de áreas administrativas.             

Estas acabam por ocupar uma área preciosa que poderia ser utilizada para a comunicação do               

acervo do MIS|GO, que atualmente não tem espaço para uma exposição de longa duração,              

contando apenas com uma sala de eventos, onde são realizadas exposições temporárias. 

A Sala de Eventos é destinada, prioritariamente, a abrigar         
eventos relacionados com a fotografia e a música, realizados         
pelo MIS ou por pessoas ou instituição externas à Agepel e até            
de outros estados. A sala de eventos tem 140m2 e dispõe de            
iluminação direcionada, três paredes falsas, ar condicionado,       
além de copa e banheiros (FIGUEIREDO, 2009). 
 

Além da perda de espaço físico - que numa situação ideal poderia estar em expansão -                

existem deficiências na administração que favorecem o não cumprimento daquilo previsto na            

missão da instituição como a preservação do seu acervo - aqui em específico - do ampliador                

fotográfico de Alois Feichtenberger. 
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Figura 2:  Alois Feichtenberger e Centro Cultural Marieta Telles Machado (legenda nossa). Papel/gelatina e 

prata. Acervo MIS|GO. 

 

Quanto à administração, há uma grande lacuna no quadro de pessoal do Museu. Além              

do reduzido número de funcionários, percebe-se a ausência de servidores efetivos, o que gera              

certa insegurança devido a instabilidade do cargo comissionado, que é de livre nomeação e              

exoneração. A contratação e permanência dos funcionários depende de decisões políticas e a             

instituição, por estas razões, acaba não tendo a possibilidade de receber colaboradores para             

trabalhar em suas áreas específicas de carência. 

O contrato temporário tem como principais desvantagens a perda do conhecimento, da            

cultura organizacional, do capital intelectual (um dos bens intangíveis mais valiosos da            

instituição), a rotatividade (afeta a eficiência) e a motivação, uma vez que não há uma               

perspectiva de futuro dentro da instituição (AZEVEDO; BORGES, 2010). 

Idealmente, o Museu deveria dispor de uma direção com empoderamento e autonomia            

na tomada de decisões. É comum em diversas instituições púbicas encontrar equipes            

desmotivadas. A falta de incentivo e de liderança muitas vezes leva o servidor a deixar de lado                 

a eficiência e a qualidade na prestação de um serviço, caindo no velho estigma do funcionário                

público. Mas é preciso ponderar que as chances de motivar uma equipe que não está satisfeita                

com o seu trabalho são mínimas, se não nulas. 
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Quanto à excelência na prestação de serviços públicos: 

Na busca pela excelência na prestação de serviços públicos, as          

pessoas (servidores públicos) é que farão a grande diferença.         

Pode-se afirmar que a conquista da excelência nos serviços         

públicos decorre de um amplo conjunto de fatores, muitos dos          

quais associados à incorporação de novas filosofias gerenciais,        

de novas tecnologias, de princípios e ferramentas da qualidade,         

do desempenho dos recursos humanos, com mudança cultural e         

amplo engajamento dos servidores públicos, e com a efetiva         

participação e controle da sociedade - direcionando tudo isso         

para o atendimento das necessidades dos cidadãos (PALUDO,        

2010, p.265). 

 

Para que uma instituição possa prestar um serviço de qualidade, sua equipe precisa             

estar motivada, e para isso é necessário haver um equilíbrio organizacional. De acordo com              

Teoria do Equilíbrio Organizacional, a relação entre as pessoas e as organizações ocorre pela              

troca de experiências e incentivos. Os colaboradores (funcionários) contribuem com          

dedicação, trabalho, esforço, pontualidade, assiduidade etc. Tais contribuições irão colaborar          

para o alcance dos objetivos organizacionais. Como retribuição, as organizações fornecem           

incentivos como salários, prêmios, benefícios, oportunidades de crescimento, elogios etc.          

Estes irão proporcionar o alcance dos objetivos pessoais dos colaboradores. Quando os            

incentivos oferecidos pelas organizações são diretamente proporcionais às contribuições dos          

colaboradores, há o equilíbrio organizacional (CHIAVENATO, 2014, p.280). 

Com a única intenção de propor uma reflexão sobre a situação das unidades culturais              

da Seduce e dos incentivos direcionados aos seus respectivos colaboradores, apresento este            

gráfico onde é possível perceber a discrepância entre o incentivo “salário”. O gráfico foi              

elaborado com base no Demonstrativo da Folha de Pagamento dos Servidores Ativos e             

Inativos do Poder Executivo Estadual de outubro de 2014. Os valores representam os salários,              

sem descontos, dos servidores responsáveis pelas unidades, de acordo com informações           

obtidas na página da Seduce. 
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Figura 3: Remuneração dos responsáveis pelas unidades culturais da Secult Goiás no ano de 2014. 

 

Ainda que fatores específicos como carga horária, tempo de serviço, diferenças entre            

cargo efetivo ou comissionado, títulos etc. influenciem os dados apresentados, chama a            

atenção o desequilíbrio desse incentivo - principalmente no que toca ao Museu da Imagem e               

do Som de Goiás. 

John Stacy Adams, psicólogo responsável pela Teoria da Equidade, acredita que toda            

recompensa deve ser proporcional ao esforço e igual para todos, estabelecendo uma equidade.             

As pessoas são motivadas a alcançar uma condição de igualdade ou justiça. 

Quando há ausência de equidade, o funcionário experimenta um         

sentimento de injustiça e insatisfação. Por exemplo, quando da         

percepção de um salário menor ou maior do que ele julgar ser            

justo. Os sentimentos de injustiça e insatisfação levam à tensão,          

raiva ou culpa, que provocam danos ao desempenho do pessoal          

(CHIAVENATO, 2002, p.366). 

 

O Museu carece de cargos específicos, com funções delimitadas - ainda que            

estabelecidas apenas internamente. Com a definição de cargos ou coordenações, é possível            

delegar tarefas e exigir o cumprimento da responsabilidade assumida. Nessa linha de            

pensamento, uma coordenação voltada para a captação de recursos, concorrendo com projetos            

em editais seria vantajoso, uma vez que o Museu não tem orçamento próprio. Dentre as               

equipes estabelecidas, há a possibilidade de uma atuação conjunta, interdisciplinar, multifocal.           
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Uma equipe aberta ao debate e a mudanças faz com que uma instituição alcance seus               

objetivos. 

Os museus precisam de profissionais esclarecidos, com mente aberta, dispostos a           

ajudar naquilo que os compete e naquilo que podem e, principalmente, a estudar e a aprender                

aquilo que não sabem antes de tomar decisões que possam comprometer a preservação do              

acervo. A situação nunca será fácil e, muitas vezes, será preciso optar pelo mais correto - na                 

impossibilidade de alcançar o ideal. O importante é nunca deixar de fazer o real para melhorar                

uma situação, com a justificativa de que não será possível atingir o ideal. 

É fundamental investir em servidores que se comprometam com os valores da            

instituição e que façam com que a instituição alcance seus objetivos para com a sociedade.               

Esses trabalhadores devem perceber a importância do Museu e o privilégio que têm por estar               

ali, próximos de um acervo tão importante e com a responsabilidade social de protegê-lo, de               

preservá-lo. 

A análise com base na teoria da administração nos permite levantar questões sobre a              

gestão de museus que, muitas vezes, é deixada de lado. Uma boa gestão é primordial para que                 

uma instituição alcance seus objetivos e atenda às necessidades de seus colaboradores e             

também do público, da comunidade. 

Ao realizar uma exaustiva limpeza e organização do almoxarifado quando estagiava           

no Museu, me deparei com o equipamento de trabalho de Feichtenberger. O almoxarifado é              

utilizado para guardar os produtos utilizados na limpeza do Museu e também materiais de              

exposições passadas como mobiliário, tapetes, almofadas, materiais gráficos, equipamentos de          

som e iluminação etc. 

Além disso, estão no almoxarifado móveis, cadeiras antigas e vários aparelhos de ar             

condicionado que não são utilizados pelo Museu e que poderiam ser disponibilizados ao             

Departamento de Patrimônio. Dessa forma, esses bens públicos, de valor econômico,           

poderiam ser destinados a outras unidades que, de fato, precisam deles. Abrir mão desses              

objetos livraria bastante espaço na sala destinada ao almoxarifado, que poderia ser readequada             

também para outras finalidades. 

Com uma equipe empenhada em preservar o acervo e em fazer crescer a instituição,              

situações inadequadas - como o descuido para com um objeto do acervo - poderão ser               

solucionadas e futuramente evitadas. O objeto de que trata esta monografia, o ampliador             
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fotográfico de Alois Feichtenberger, foi encontrado no almoxarifado do MIS|GO, esquecido, e            

em condições de guarda inadequadas. 

 

b) A Coleção Alois Feichtenberger: o ampliador fotográfico 

 

Alois Feichtenberger (1908 - 1986), de origem austríaca, veio para o Brasil em 1925.              

Ele foi um dos primeiros fotógrafos a chegar em Goiânia e, ali, registrou a construção da                

capital. “Sua função era registrar as obras de implantação da nova capital e a chegada do                

desenvolvimento para todo o Estado. [...] Seu primeiro escritório foi um cômodo do Palácio              

das Esmeraldas, em construção, que servia de dark room , depósito e dormitório”            

(TALARICO, s.d., p.2).  

Feichtenberger atuou em São Paulo, fez viagens pelo Pantanal, Paraná, Minas Gerais e             

Goiás. Os primeiros registros do Estado de Goiás datam de 1936 a 1938. Em 1937, o                

fotógrafo participa de expedições para o norte de Goiás, Pará e Maranhão. 

 

Figura 4: Carro de bois em frente ao Palácio das Esmeraldas, [entre jan.e mar.1937], Goiânia (GO). 
Papel/gelatina e prata. Acervo MIS|GO. 

 

Em 1939, Feichtenberger volta à Europa e é convocado para servir como soldado na              

guerra. Entre dezembro de 1942 e setembro de 1945, atuou como repórter de guerra na Ilha de                 

Creta, Grécia. Em 1952, de volta ao Brasil, trabalha como fotógrafo freelancer em São Paulo               

até 1960, quando volta para Goiânia, onde passa a morar definitivamente. Nas décadas de 60 e                

70, principalmente, Feichtenberger registra o desenvolvimento urbano, econômico e social da           

capital (MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DE GOIÁS, s.d.a). 
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Figura 5: Multidão na Praça do Trabalhador, 1o maio 1961, Goiânia (GO). Papel/gelatina e prata. Acervo 

MIS|GO. 

 

Em entrevista feita por Stela Horta e transcrita por Keith Tito, para o Projeto              

Pioneiros da Fotografia em Goiânia do MIS|GO, Kurt Feichtenberger, filho do fotógrafo            

Alois Feichtenberger, fala sobre a vinda do pai para o Brasil e sobre sua atuação na guerra. 

Kurt: O ano exato eu não sei. Em 20 e pouco. No começo de              
Goiânia, ele já estava aqui. Em 36? Antes ele já esteve. A            
Segunda vez, ele voltou para a Europa. Voltou para Áustria, foi           
quando estourou a guerra e ele foi mandado de volta para o            
Brasil. [...] E a arma dele de guerra (ele chegou atuar na guerra),             
mas a arma dele era uma (...) objetiva de 1.000mm, que era            
montada em cima de um carro de tão grande que era. Era um             
metro de (...) objetiva, era a arma que ele tinha, a lente da             
câmara. A câmara, eu tenho até hoje, é uma laica [sic]. A arma             
dele era uma máquina fotográfica com (...) objetiva de 1mt. Um           
canhão, né? (FEICHTENBERGER, 2001). 
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Figura 6: Alois Feichtenberger com sua câmera Leica, 1942, Creta, Grécia. Papel/gelatina e prata. Acervo 

MIS|GO. 

 

Com base nos relatórios de atividades desenvolvidos no Museu, é possível afirmar que             

a elaboração de projetos voltados para a Coleção Alois Feichtenberger acontece desde o ano              

de 2004. Em setembro de 2004 consta a elaboração do projeto Aquisição do Acervo Alois               

Feichtenberger, para obtenção dos benefícios do Edital de Modernização dos Museus do            

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Já em outro relatório, de             

outubro de 2006, consta a elaboração do projeto Preservação, inventário e difusão do Acervo              

Alois Feichtenberger, com ênfase na obra fotográfica, para o BNDES. O Museu da Imagem e               

do Som recebeu, em maio de 2007, o acervo Alois Feichtenberger, doado pelo Instituto              

Centro Brasileiro de Cultura (ICBC). 

Em 2008, a Associação de Amigos do MIS|GO (AAMISGO) teve o projeto            

Preservação, inventário e difusão do Acervo Alois Feichtenberger, com ênfase na obra            

fotográfica aprovado na 3ª edição do Programa de Preservação de Acervos - Seleção 2006, do               

BNDES. O objetivo era criar condições para a organização do acervo Alois Feichtenberger             

através de ações de conservação, acondicionamento e guarda de seus documentos           
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fotográficos. A execução do projeto compreendeu também obras de infraestrutura do Museu            

(laboratório de conservação, reservas técnicas, estações de trabalho e salas de atendimento). 

O projeto, desenvolvido entre junho de 2008 e fevereiro de 2010, buscou o apoio de               

diferentes instituições e contou com a participação de vários profissionais nas áreas de             

conservação, museologia, arquivologia, história e outras. Durante sua realização, foram          

enviados ofícios informando sobre a abertura de vagas para estágio curricular ao            

Departamento de História, à Coordenação de Estágio da Biblioteconomia e à Coordenação de             

Estágio da Faculdade de Artes Visuais, todos da UFG. Dessa forma o Museu abriu portas para                

o envolvimento de futuros profissionais, que receberam treinamento e participaram de           

minicursos sobre produção de instrumentos de pesquisa, identificação e higienização de           

filmes, negativos e ampliações fotográficas. 

O acervo de Alois Feichtenberger é constituído por cerca de 47           
mil documentos fotográficos e textuais, que reflete [sic] a         
trajetória pessoal e profissional do fotógrafo, livros de literatura,         
revistas especializadas em fotografia, artigos escritos entre 1950        
e 1980, entre outros. O período coberto pela produção é de 1910            
a 1986 (MENDONÇA, 2012, p.328). 
 

Apesar de todos os ofícios e memorandos que constam na documentação do Museu             

sobre a Coleção Alois Feichtenberger, o ampliador fotográfico é mencionado em poucos            

documentos. Sempre que mencionado, o ampliador aparece em um rol em meio a outros              

objetos doados pelo ICBC. Apesar do cuidado impecável dado aos demais objetos que             

compõem a Coleção, não foram encontrados, nos relatórios de atividades do Museu,            

documentos que indicassem que o ampliador fotográfico tivesse recebido qualquer tratamento           

de conservação, tampouco uma documentação, posterior ao momento no qual chegou ao            

Museu e foi acondicionado. 

No Relatório Técnico do Projeto Acervo Alois Feichtenberger, de julho de 2008, é             

possível perceber a diversidade do acervo que apresenta as seguintes tipologias documentais:            

documentação textual (correspondência, documentos pessoais, livros, revistas, jornais, cartão         

de visita, agenda de endereço, diários, artigos, impressos, diversos e objetos pessoais e de              

trabalho); Documentação fotográfica (negativos de vidro, negativos flexíveis p&b, negativos          

flexíveis color, rolos de filmes negativos 35mm, diapositivos e ampliações fotográficas). 

Dentre os objetos de trabalho, estão relacionados os equipamentos fotográficos          

(câmeras, objetivas, cronômetro, filtros etc.) e os de laboratório (ampliador, guilhotina,           
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relógio, banheiras, vidros com produtos e estojo de tinta para retoque fotográfico etc.). O              

relatório foi feito com bastante rigor e traz, inclusive, o estado de conservação dos objetos               

listados. 

 

Figura 7: objetos de laboratório. Guilhotina, marginador e cronômetro (foto: Daniela Soares). 

 

Os objetos pessoais e de trabalho apresentam-se com os         
desgastes naturais do tempo, já perderam as funções de uso,          

estão estragados, deteriorados e com sujidades. Os objetos        
metálicos apresentam oxidação, riscos e amassados, os de couro         
ressecamento e abrasão, os de madeira envelhecimento e        
desgaste, os de tecido manchas e furos, os de vidro riscos, sinais            
de fungo e outras sujidades. Após a retirada da poeira e           
sujidades de leve adesão os objetos foram envolvidos com         
plástico bolha e organizados em caixas plásticas em arquivo de          
aço. Os objetos deverão receber, posteriormente, tratamento       
específico de conservação e restauro, pois apesar de não terem          
mais valor de uso, são “objetos museológicos” de valor         
histórico incontestável (FIGUEIREDO, 2008). 
 

São reconhecidas as dificuldades em trabalhar com um objeto que apresenta           

características tão diferentes daqueles que integram esse conjunto. Os projetos concebidos           

pelo MIS|GO estiveram focados nos objetos de suporte mais recorrente e não alcançaram a              

singularidade do ampliador fotográfico. Ainda assim, como atesta a documentação, o Museu            

assume o valor incontestável desse objeto e ainda assinala a importância de fornecer um              

tratamento de conservação e restauro adequados. 
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Figura 8: Alois Feichtenberger no laboratório fotográfico, outubro 1942, Creta, Grécia. 
Papel/gelatina e prata. Acervo MIS|GO. 

 

A história dos ampliadores fotográficos acompanha a da fotografia. Há registros da            

utilização de ampliadores desde 1839, permitindo que os fotógrafos utilizassem negativos           

menores do que as cópias que gostariam de obter (LEYSHON, 2001). Baseado em um projeto               

de Talbot da década de 1840, surge a câmera solar, patenteada por Woodward (WRIGHT,              

2009). 

Em 1857, Woodward patenteou a primeira câmera fotográfica        
ampliadora bem sucedida. Ele continuou a fazer melhorias para         
sua câmera solar em uma série de renovações de patentes na           
década de 1860 e 1870. Ele tornou-se internacionalmente        
reconhecido por sua invenção e, em 1876, recebeu um prêmio          
na Exposição Centenial da Philadelphia (WILGUS, 1996,       
tradução livre ). 1

 

1
In 1857 Woodward patented the first widely successful photographic enlarging camera. He continued to make                

improvements to his solar camera in a series of patent renewals in the 1860s and 1870s. He became                  
internationally recognized for his invention and in 1876 he was given an award at the Philadelphia Centennial                 
Exposition (WILGUS, 1996). 
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Figura 9: Anúncio da câmera solar de Woodward (WILGUS, 1996). 

 

A luz solar era captada por meio de uma lente convexa, e a             
câmera deveria acompanhar o movimento do sol. Este projeto         
tornou-se o modelo para várias câmeras solares. [...] Outro         
pioneiro foi Wothly, de Aachen, que fez algumas melhorias para          
câmera solar de Woodward, e exibiu retratos em tamanho quase          
natural. A câmera solar de Wothly era uma monstruosidade! O          
condensador tinha o diâmetro de 1 metro (LEGGAT, 2003,         
tradução livre ). 2

 

Antes da criação do ampliador fotográfico, as cópias eram feitas por contato. O             

negativo era colocado sobre o papel fotográfico e exposto à luz. Neste processo, as imagens               

finais ficavam do mesmo tamanho do negativo. Para cópias grandes era preciso câmeras e              

negativos desse mesmo tamanho. 

O ampliador permite que sejam feitas impressões fotográficas maiores do que o            

negativo original. Ele possui um sistema de iluminação, um suporte para o negativo, uma              

lente e sistema de focagem. A imagem é projetada em sua base, onde é colocado o papel                 

fotográfico. 

O ampliador funciona como um projetor de slides montado em          
sentido vertical, e quanto maior a altura da cabeça acoplada a           
[sic] coluna, maior será o tamanho da ampliação obtida. A          
iluminação sobre o negativo deve ser uniforme: a lâmpada deve          
ser de vidro leitoso, [...] não deve emitir calor excessivo - que            

2 The sun was collected by means of a convex lens, and the camera has to be turned with the sun. This design                       
became the model for a number of solar cameras. [...] Another pioneer was Wothly, from Aachen, who made a                   
few improvements to Woodward's solar camera, and exhibited portraits almost at life size. Wothly's solar camera                
was a monstrosity! The condenser had a diameter of 1 metre (LEGGAT, 2003). 



 

 

26 

poderia empenar o negativo. [...] o compartimento da lâmpada         

não deve permitir qualquer saída de luz - o que poderia           
ocasionar o velamento do papel fotográfico. Alguns modelos        
são providos de uma tela de difusão, situada entre a lâmpada e o             

negativo destinada a melhor distribuir os raios luminosos, ao         

passo que outros possuem um condensador. Abaixo do        

compartimento da lâmpada, ficam o chassi ou porta negativos, e          

a objetiva do ampliador. Quase todos os ampliadores possuem         

um filtro de segurança vermelho móvel usado na ampliação PB.          

Para a focalização do negativo sobre o papel existe um fole de            

focagem que será deslocado até que a imagem formada sobre o           
papel esteja perfeitamente em foco. O tamanho das fotos irá          
depender da altura da cabeça do ampliador, uma vez que a           
imagem por ele produzida é divergente, e podem ser         
controlados a altura e o foco (COSTA, s.d., p.23). 
 

Os ampliadores apresentam graus de complexidade diferentes mas, independente do          

modelo, podemos afirmar que eles são, de modo geral, verticais e que possuem: uma base               

(suporta o conjunto e serve de alvo para a formação da imagem), cabeça do ampliador               

(sistema de iluminação do negativo e focagem da luz), e coluna (fixada à base, suporta a                

cabeça) (PINTO, 2012). A dimensão da ampliação é determinada pela distância entre a cabeça              

do ampliador e a base. Quanto maior a distância, maior a ampliação. 

 

Figura 10: Esquema simplificado de um ampliador (PINTO, 2012). 

 

O ampliador fotográfico de Feichtenberger guarda em sua materialidade um leque de            

possibilidades museais. A partir dele pode-se pensar em cenários museográficos abordando           

sua funcionalidade e particularidades científicas. Para além do papel intrínseco interpretado           
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por ele, enquanto objeto que serviu para uso fotográfico, é importante revelar seu lado poético               

que, quando musealizado, se faz presente por possuir qualidade de semióforo, objeto que não              

tem utilidade funcional mas que representa o invisível, que é dotado de um significado              

(POMIAN, 1984, p.71). 

A palavra semióforo vem do grego semeiophoros , onde semeion significa “sinal” ou            

“signo”, e phoros, “trazer para a frente”, “expor”. Um objeto semióforo tem valor atribuído              

pela sua simbologia muito mais do que pela sua materialidade. Neste caso, a função assumida               

pelo objeto não é mais a de um ampliador mas, na medida em que é musealizado, passa a ter                   

funções simbólicas. 

Quando contextualizado na Coleção Alois Feichtenberger, é possível refletir sobre a           

possibilidade de que grande parte das fotografias que compõem o acervo foram geradas,             

ampliadas, através dele. Tal posição, enquanto objeto gerador de tantos outros, confere lugar             

de destaque ao ampliador, assim como às câmeras fotográficas de Feichtenberger e aos demais              

objetos de trabalho. 

 

Figura 11: ampliador fotográfico de Alois Feichtenberger (foto: Daniela Soares). 

 

Daí surgiu o interesse específico em trabalhar com o ampliador fotográfico, de            

investigar os fatores que o colocaram ali, de propor mudanças e, quem sabe, de suscitar               

interesse na sua musealização por parte daqueles que respondem pela sua preservação. 
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II – SALVAGUARDA 

 

a) Documentação 

 

Dentre as funções dos museus, como consta na cadeia operatória da Museologia, está a              

salvaguarda. Ela consiste nos processos de documentação e conservação que, somados às            

ações de comunicação, garantirão a preservação do acervo. Para a proposta de musealização             

do ampliador fotográfico de Feichtenberger, este objeto é entendido enquanto documento,           

portador de informação, que deve assumir tal papel no Museu. 

Manter uma documentação precisa é fundamental para a preservação do acervo. É            

dever da instituição gerar meios de identificação e localização dos objetos de seu acervo para               

que pesquisadores e o público em geral possam ter acesso à informação sobre o seu               

patrimônio. Sobre a documentação, Smit (2008) afirma que tem como função discutir as             

“questões relacionadas ao acesso à informação [...], bem como questões relacionadas à            

preservação da informação [...], e questões relacionadas à seleção e autenticidade da            

informação [...].” 

A pesquisa, produção de conhecimento, favorece ainda a tomada de decisões quanto à             

conservação, bem como a elaboração de exposições e de materiais de divulgação sobre o              

acervo, trazendo informações técnicas sobre os objetos e conteúdo que os coloca em             

determinado contexto na instituição. Cabe aos museus 

[...] um conjunto de elaborações estratégicas de preservação não         

somente dos aspectos físicos dos objetos, mas também a análise          

apurada dos diversos conteúdos simbólicos passíveis de       
integrarem conjuntos narrativos significativas [sic]. Para tanto,       
cumpre tornar o objeto em um documento apto a ingressar em           
um universo de conectividades significativos [sic] no intuito de         
representar seus domínios históricos e sociais originários e/ou        

temáticas outras, com as quais possui qualquer tipo de relação          

(LOUREIRO, 2008, p.26). 

 

Os museus dependem de uma documentação museológica para alcançar seus objetivos           

sociais. Para Loureiro (2008), “é ao aprimorar seus mecanismos de transferência interna e             

externa de informação que esses espaços encontram a possibilidade para o cumprimento pleno             

de seus objetivos e metas.” Uma boa documentação evidencia o comprometimento da            

instituição para com o público, garantindo que sua missão seja cumprida. O fornecimento de              
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meios para pesquisa de determinado acervo dá visibilidade aos museus que compreendem a             

importância da informação, da documentação. 

Negligenciá-la é enveredar pelo reducionismo que predispõe       
esses espaços à opacidade e, conseqüentemente, à perda de         
inúmeras oportunidades de exercícios analíticos que combatam       
a pura reflexividade da qual são muitas vezes acusadas as          
instituições museológicas. Negligenciá-la é, sobretudo, negar à       
esfera pública a pluralidade de significados e sentidos presentes         
nos acervos, reduzindo-os tudo a uma objetificação       
impenetrável detendo-o nas margens intransponíveis da pura e        
simples reificação (LOUREIRO, 2008, p.25).  

 
O Código de Ética do Conselho Internacional de Museus (ICOM) assevera sobre a             

necessidade em documentar os acervos museológicos com base nas normas profissionais           

reconhecidas. “Esta documentação deve permitir a identificação e a descrição completa de            

cada item, dos elementos a ele associados, de sua procedência, de seu estado de conservação,               

dos tratamentos a que já foram submetidos e de sua localização.” O Código preconiza ainda o                

acesso à informação e a guarda da documentação museal em ambiente seguro (ICOM, p.16). 

O Museu da Imagem e do Som de Goiás sempre esteve empenhado em reunir,              

preservar, produzir e divulgar as formas de expressão histórica, artística e cultural do Estado,              

cumprindo com a sua missão enquanto instituição museológica. O Museu mantém registros de             

todo o acervo musealizado. As planilhas de documentação do acervo fotográfico reúnem            

informações como código (que indica também a coleção a que pertence a fotografia) e local               

de guarda. Demais informações podem ser consultadas no banco de dados do Museu. 

Sobre a organização documental do MIS|GO: 

a organização dos acervos é feita por coleções e estas são           
classificadas pela proveniência ou por um arranjo definido pela         
equipe técnica do museu. As coleções reúnem, em geral,         
documentos audiovisuais, textuais e bibliográficos. Assim,      
embora indexados ou classificados pela procedência, os       
documentos são acondicionados respeitando-se a tipologia, em       
reservas técnicas ou ambientes distintos (MUSEU DA       
IMAGEM E DO SOM DE GOIÁS, 2008). 
 

A execução do projeto de preservação da Coleção Alois Feichtenberger permitiu que a             

maior parte do acervo fosse devidamente documentada. À época, o Museu pôde divulgar em              

seu site oficial (www.mis.go.gov.br - já há alguns anos desativado pela sua administração             

superior) o Guia da obra fotográfica de Alois Feichtenberger, contribuindo para a divulgação             
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do acervo. Infelizmente, esse grande trabalho de pesquisa desenvolvido pelo MIS|GO, até o             

momento, não mais está disponível ao público. Resultados como o Guia demonstram o             

potencial da instituição e devem receber total apoio da sua administração superior, assim             

como reconhecimento pelo excelente trabalho de pesquisa documental realizado. 

O Guia da obra fotográfica de Alois Feichtenberger [...], traz          

informações específicas sobre a produção das fotografias e        

indica os documentos textuais e os de biblioteca relacionados a          

esta produção. A iniciativa de apresentar também estes        

documentos foi uma estratégia para espelhar a obra fotográfica e          

evidenciar a relação entre as fotos, os demais documentos e as           

atividades do fotógrafo. Os instrumentos elaborados e utilizados        
na organização preliminar da documentação textual e       

fotográfica, para estabelecer as funções presentes no acervo e         

constituir o quadro de arranjo da obra fotográfica, foram a          

cronografia e as tabelas de arrolamento (FIGUEIREDO, s.d.). 

 

Para a documentação do acervo fotográfico e fonográfico, o Museu conta com um             

Banco de Dados Informatizado (BDI). No banco de dados do acervo fotográfico são             

recuperadas diversas informações sobre o objeto. Alguns dos campos a serem preenchidos            

são: código, título, autor, origem, data, coleção, procedência, aquisição, localização, tamanho,           

cromia, inscrição etc. 

 

Figura 12:  Banco de Dados Informatizado do Acervo Fotográfico. 
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Para adicionar descritores, o servidor deve consultar o manual de descritores,           

desenvolvido especialmente para as coleções do museu. Alguns exemplos de descritores são:            

político, Pedro Ludovico Teixeira, Getúlio Vargas, grupo de adultos, grupo de crianças, casa,             

rua, rua de pedestres, aeronave, templo, vista parcial, vista aérea, praça, palácio etc. 

O BDI foi projetado para sistematizar informações próprias do acervo fotográfico. O            

Museu não possui um banco de dados integrado, que permita que o pesquisador busque              

informações das diferentes tipologias de acervo. Com um projeto que visasse o cruzamento             

dessas informações, compondo um banco de dados mais abrangente, seria possível realizar            

buscas em todo o acervo do MIS|GO. Seria vantajoso atualizar o BDI com uma proposta que                

incluísse ainda objetos de suportes variados, como o ampliador fotográfico de Feichtenberger,            

e que possibilitasse o acesso ao acervo através da internet. Atualmente, o acesso ao BDI é                

feito presencialmente, mediante agendamento prévio no Museu. 

No arrolamento das ampliações fotográficas do projeto Alois Feichtenberger, o Museu           

levantou as seguintes orientações que serviriam para auxiliar na coleta de dados por seus              

funcionários: 

N° - se refere a um número seqüencial iniciado por 1(um) que            
será inscrito em casa [sic] ampliação para a identificar; Guarda          
– se refere a caixa onde a ampliação está guardada. Será           
preenchida com as letras Cx e o número da caixa          
correspondente, sem espaço. Ex. Cx54; Pb – se refere à cor da            
ampliação [...]; Color – se refere a cromia da ampliação [...];           
Dimensão – se refere à dimensão do suporte da imagem, ou           
seja, do papel fotográfico em centímetros [...]; Ano – se refere           
ao ano indicado na foto como ano de produção da imagem; País            
[...]; Estado [...]; Município [...]; Descritores – se refere ao          
número de 1 (um) a 14 (catorze) que indicam os descritores no            
Glossário dos Descritores do Banco de Dados Informatizado do         
Acervo Fotográfico do MIS; Insc. – se refere a inscrições no           
verso da ampliação [...]; Observação – se refere a qualquer outra           
informação que não foi contemplada nos campos anteriores        
(MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DE GOIÁS, s.d.b). 
 

Nem todos os aspectos levantados no arrolamento do acervo fotográfico cabem na            

documentação do ampliador fotográfico, nem mesmo na dos demais objetos de laboratório            

que carecem de identificação, mas é preciso considerar a forma como a instituição documenta              

seu acervo. É importante manter um padrão, na medida do possível, para evitar incertezas na               
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documentação, mantendo-a clara e objetiva. Para a documentação dos objetos de trabalho, é             

indispensável entender a documentação do acervo que mais se aproxima desse tipo de suporte. 

 

Figura 13: Câmeras e objetos com identificação (foto: Daniela Soares). 

 

Ao ser entregue no Museu e passar a integrar seu acervo, o ampliador fotográfico de               

Alois Feichtenberger foi envolto em plástico bolha e colocado no almoxarifado da instituição,             

sem antes receber uma documentação museológica. Alguns dos objetos de trabalho do            

fotógrafo, como suas câmeras fotográficas, chegaram a obter um número de arrolamento. 

O ampliador fotográfico não segue a lógica (tipologia) dos acervos do Museu. Ele é              

constituído de diferentes materiais e possui grandes dimensões. Tais características geraram           

consequências ao objeto, como a privação de tratamento museológico adequado. O Museu            

não previu algumas necessidades do objeto como local de guarda, formas de            

acondicionamento, conservação, comunicação e também de documentação. 
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Figura 14: ampliador envolto em plástico bolha (foto: Daniela Soares). 

 

Para manter o padrão de documentação utilizado pelo Museu, a proposta seria adotar o              

mesmo princípio empregado nas demais coleções e, sobretudo, aquele usado na identificação            

dos objetos de trabalho que já foram documentados. Porém, estes objetos de trabalho foram              

apenas arrolados, receberam um número sequencial de identificação. Em seguida foram           

preenchidos os campos de “descrição”, “medidas” e “observação” em uma tabela de            

arrolamento. 

O objeto a ser musealizado deve trazer informações quanto a          

sua documentalidade, que é o potencial que o objeto tem de           

ensinar, de dizer algo, de transmitir algo ou alguma coisa a           

alguém. O objeto deve também trazer informações quanto à sua          

testemunhalidade que pressupõe atestar algo de alguém e,        

finalmente o objeto deve transmitir informações quanto a sua         

fidelidade, que é a verdade do documento ou testemunho. Ao          

passarmos as informações do objeto à comunidade com essas         

preocupações de documentalidade e de fidelidade estamos       

passando conhecimento, registro - sensação, imagem, ideia e        

memória - sistematização de ideias e imagens e estabelecimento         

de ligações (MENDONÇA, 2012, p. 129). 

 

Mesmo sem a previsão de ações como essa no projeto que garantiu a preservação da               

Coleção Alois Feichtenberger, o Museu deu um tratamento mínimo a esses objetos, que             
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envolveu uma breve identificação, higienização mecânica e acondicionamento. Foram         

arrolados, pelo menos, 98 objetos do fotógrafo. 

Para melhor documentar o ampliador fotográfico, exemplifico uma sugestão para o           

levantamento de alguns dados que podem compor a ficha de documentação desse objeto, e              

também daqueles que não possuem documentação, como segue: 

 

Acervo Fotográfico 

Ficha de Documentação 

Coleção: Alois Feichtenberger 

Código: AF_ 

Localização: 

Objeto: ampliador fotográfico 

Data: 19__ 

Descrição: objeto desmontável, composto por _ partes. Estrutura de metal e base de madeira. 

Lente: _mm. Abertura: f_ - f_. 

Dimensões:  (altura, largura, comprimento). 

Peso: _g. 

Aquisição/Documento: doado pelo ICBC. Termo de doação nº _. 

Inscrições: 

Conservação: partes metálicas com oxidação, riscos e amassados, fole de couro apresenta 

ressecamento, base de madeira com riscos. 

Observações: 

Bibliografia: 

Responsável Técnico: 

Data de registro: 

 

 

b) Conservação 

 

De acordo com a Resolução adotada pelo Comitê de Conservação do Conselho            

Internacional de Museus (ICOM-CC), durante a XVª Conferência Trianual, em Nova Delhi,            

2008, a conservação preventiva envolve medidas e ações voltadas para evitar ou minimizar             

futuras deteriorações ou perdas. Ocorre de forma indireta no bem e não interfere na estrutura e                

no material do mesmo, não mudando a sua aparência. Ela é realizada de forma rotineira e                

pode envolver ações como registro, armazenamento, manuseio, embalagem, transporte,         

controle de condições ambientais, planejamento de emergência, treinamento de pessoal,          

sensibilização do público e aprovação legal (ICOM, 2010). 

As práticas de conservação curativa buscam deter os processos danosos presentes no            

bem ou reforçar a sua estrutura. Acontecem diretamente no objeto e às vezes interferem na sua                
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aparência. São aplicadas em bens com estado de fragilidade adiantada e incluem práticas             

como a desinfestação de têxteis, dessalinização de cerâmicas, desacidificação de papel,           

desidratação de material arqueológico úmido, estabilização de metais corroídos, consolidação          

de pintura mural, remoção de vegetação invasora nos mosaicos, dentre outras (ICOM, 2010). 

Podemos citar como principais agentes de degradação o homem, microorganismos e           

insetos, a luz, a poluição e variações na temperatura e na umidade relativa. Roubo, vandalismo               

e descuido ao manusear obras são algumas das formas como o homem contribui na              

degradação do patrimônio. 

Fungos e bactérias se proliferam em determinados ambientes e se instalam em objetos             

e vitrines formando manchas por vezes irreversíveis. Traças, besouros, cupins e brocas são             

alguns dos insetos considerados agentes de degradação. Eles se alimentam do material            

constituinte da obra que geralmente atacam, como a madeira, o papel e o tecido. A luz atua                 

causando o esmaecimento de cores e o aquecimento de objetos e a poluição torna meio mais                

ácido, favorecendo o processo de corrosão de certos materiais. 

Alguns dos aspectos que pretendo destacar são relativos ao macro-ambiente do Museu            

- que incluem as caracterizações climáticas, temperatura, umidade relativa, qualidade do ar,            

poluentes, presença de insetos, vegetação próxima ao edifício e fontes de água. Quanto ao              

edifício do Museu, serão destacados fatores como o controle de umidade e de suas fontes               

externas como telhado e paredes, a ventilação e a entrada de luz natural, a proteção contra                

insetos, roedores, pássaros e animais, a resistência contra a propagação de incêndios e a              

disposição do espaço. No que diz respeito ao meio ambiente das coleções devemos considerar              

o tipo de coleção, seu uso e os cuidados que recebem, e o sistema de armazenamento - se é                   

por suporte, tamanho etc. 

O MIS|GO possui um termo-higrômetro que serve para conferir os índices de            

temperatura e umidade relativa. O Museu não possui ambientes de guarda climatizados, com             

controle de temperatura e umidade relativa constantes. A solução encontrada para manter            

esses índices os mais estáveis possíveis foi colocar bacias com água, quando em tempos de               

seca, e manter as salas destinadas à guarda do acervo, ventiladas e livres de umidade em                

tempos chuvosos. 

O prédio que abriga o Museu, o Centro Cultural Marieta Telles Machado, construído             

em 1933 em estilo art déco, sofre com problemas de infiltração gravíssimos, que resultam da               

falta de manutenção. Na documentação administrativa do Museu foram encontrados vários           
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memorandos solicitando o conserto do telhado, mas os problemas causados pela chuva            

ocorrem até hoje. Na temporada de chuva, algumas das salas de guarda do Museu ficam               

alagadas, comprometendo a conservação do acervo. 

 

Figura 15: Reserva técnica após dia chuvoso (foto: Daniela Soares). 

 

Após um dia chuvoso, havendo expediente, todas as salas do Museu são vistoriadas             

para garantir que não houve caso de infiltração ou alagamento. Em caso de alagamento, os               

funcionários tomam as providências imediatamente, na tentativa de minimizar os danos que            

podem ser causados pela elevada umidade do ar e, principalmente, pelo contato direto com a               

água. 

Os problemas de alagamento, devido à falta de manutenção do telhado, comprometem            

não só o acervo, mas também o mobiliário e a estrutura da edificação que, com tanto custo,                 

foram alcançadas pelo Museu. O vazamento de água pelas luminárias traz ainda o risco de um                

curto circuito, podendo levar a um incêndio. 

O Museu preza pela segurança de seu acervo e restringe o acesso à reserva técnica,               

permitindo apenas a entrada de funcionários. O MIS|GO conta com um sistema de câmeras de               

segurança e  equipamentos de prevenção de incêndios. 

A guarda do acervo é feita em diversas salas do museu, com base no suporte do objeto.                 

Dessa forma, o Museu possui reservas fotográfica, de negativos, videográfica e fonográfica.            

As salas possuem telas nas janelas que auxiliam na proteção contra insetos e animais. Por               
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estar localizado no centro da cidade, uma área com grande fluxo de veículos, as reservas               

devem estar sempre limpas, para evitar o acúmulo de poeira e de fuligem. 

A área de guarda dos acervos é ventilada e a distribuição das reservas foi muito bem                

elaborada. A sala que mais sofre com a variação de temperatura é a do almoxarifado, que está                 

voltada para o sol, recebendo calor durante toda a tarde. Este problema seria mínimo caso a                

sala fosse utilizada apenas para a guarda de materiais de almoxarifado. Porém, atualmente a              

sala abriga não só o ampliador fotográfico, mas também parte do acervo cinematográfico e              

ainda alguns objetos diversos de outras coleções. 

 

Figura 16: extintores de incêndio (foto: Daniela Soares). 

 

Assim que o ampliador foi encontrado, ele estava armazenado não nas salas de guarda              

de acervos, mas no almoxarifado do Museu. A sala não parecia um almoxarifado de uma               

instituição, mas sim um “canto da bagunça”, que nunca havia entrado no cronograma de              

limpeza do Museu. Era impossível chegar até o final da sala sem antes arrastar caixas, móveis,                

cadeiras etc. 

Por ser um objeto de grande porte, e de formato diferenciado daqueles tratados pela              

instituição, o ampliador foi deixado ali, em um ambiente bastante sujo, onde estava sujeito a               

diversos agentes de deterioração. 
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Figura 17: estágios do almoxarifado após organização (foto: Daniela Soares). 

 

Para este trabalho, não foi feito um estudo rigoroso sobre o atual estado de              

conservação do ampliador fotográfico. Visualmente, o objeto apresenta sinais de degradação,           

principalmente nas peças constituídas por materiais mais frágeis, como o couro. O ampliador             

possui uma base de madeira, assim como o cronômetro, e apresenta sinais de ataque por               

cupins. Com base no relatório de conservação feito pelo Museu, anteriormente citado, sabe-se             

que o aparelho já apresentava sinais de degradação quando chegou ao MIS|GO. 

Conhecer os processos de deterioração do objeto é importante para que se possa             

propor uma ação de conservação preventiva. Esse conhecimento 

[...] auxilia no reconhecimento dos materiais que estão sendo         

observados, sendo em muitos casos a chave para a correta          

identificação dos processos. Fornece dados que permitem       

levantar hipóteses sobre as condições anteriores de guarda e         

acondicionamento e seus reflexos no atual estado de        

conservação. Indica que procedimentos serão adotados após a        

conclusão do diagnóstico (MOSCIARO, s.d.). 

 

O plástico bolha que há anos revestia o ampliador, e que agora estava bastante sujo, foi                

jogado fora. Atualmente o ampliador está coberto com TNT (tecido não tecido) na cor branca.               

Como o museu não dispõe desse tipo de material para acondicionamento, foi feita uma              

customização, um improviso, a partir de um jaleco de TNT, que passou a revestir o ampliador,                

protegendo-o contra a poeira. Ao lado do objeto, foi colocada uma sinalização indicando que              

ele faz parte do acervo e que não deve ser tocado. 
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Figura 18: ampliador fotográfico envolto em TNT branco (foto: Daniela Soares). 

 

Para alcançar a musealização do objeto, é importante que o Museu dê condições             

mínimas de conservação ao ampliador fotográfico. Mesmo sem a previsão de intervenções de             

restauro, junto a profissionais qualificados para isso, o objeto precisa passar por procedimento             

de higienização mecânica simples. Ele deve ser retirado do almoxarifado da instituição e             

armazenado em um ambiente menos nocivo, com acondicionamento adequado. Para sua           

documentação, devem ser levantados dados que possam identificá-lo, assim como          

informações específicas sobre sua conservação. Estas devem compor a ficha de conservação            

do objeto, elaborada pela coordenação de conservação do Museu. 

Ciente da dificuldade em trabalhar com um objeto constituído por diferentes materiais,            

o Museu deve considerar a possibilidade de trabalhar com outras instituições. O            

estabelecimento de parcerias é fundamental quando a instituição não dispõe de funcionários            

que têm o conhecimento necessário para preservar determinado objeto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho, que propõe a musealização do ampliador fotográfico de Alois           

Feichtenberger, se limitou a refletir sobre aspectos da gestão e da salvaguarda para não              

ultrapassar o formato reduzido de um Trabalho de Conclusão de Curso. Porém, cabe ressaltar              

a equivalente importância da comunicação, que envolve a expografia e ação           

educativo-cultural, no processo de musealização. 

O MIS|GO tem comunicado seu acervo, principalmente, através dos seus Cadernos de            

Fotografia do MIS. Por meio dessas publicações, o Museu apresenta ao público suas coleções              

e divulga a pesquisa produzida pela insituição. Em 2014 o Museu lançou o 5º volume da série,                 

intitulado Samuel Costa - Imagens do Brasil, que comunica parte da Coleção Samuel Costa. 

As publicações têm sido uma excelente maneira de divulgar o trabalho desenvolvido            

no Museu, assim como o potencial de suas coleções, mas é importante estabelecer políticas              

para a comunicação do acervo através de exposições, que devem contar com ações             

educativo-culturais. Com a possibilidade de comunicar o acervo por meio de exposições de             

longa duração, ou exposições temporárias que aconteçam periodicamente, o Museu pode           

incluir objetos como o ampliador fotográfico nessas narrativas. Os objetos que completam as             

coleções do Museu, como aqueles da Coleção Alois Feichtenberger, Coleção Samuel Costa,            

entre outras, devem ser expostos ao público, assumindo a diversidade e a riqueza do acervo da                

instituição. 

Para a musealização do ampliador de Feichtenberger, sugeri algumas medidas de           

documentação e conservação que o colocariam em situação mais favorável no que tange à              

salvaguarda. Tais medidas, quando aplicadas, fornecerão a base necessária para preservar a            

história do objeto, do fotógrafo e da Coleção Alois Feichtenberger. 

Este trabalho corresponde a uma abordagem sucinta sobre o vasto conteúdo que            

aborda processos de musealização, envolvendo questões sobre a gestão, documentação e           

conservação. Esta pesquisa busca fomentar um debate sobre o que ocorre aos objetos que não               

têm sua potencialidade explorada devido a falta de condições ou de conhecimento das             

instituições. Para provocar e contribuir com esse debate, procurei utilizar parte da bibliografia             

trabalhada no Curso de Graduação em Museologia da UFG, da documentação administrativa            

do Museu da Imagem e do Som de Goiás, e o ponto de vista que trago da minha experiência                   

como estagiária do Museu. 
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Para além da salvaguarda, foi apresentada a importância da gestão, de afinar os             

interesses da instituição com aqueles do governo e de manter uma boa comunicação sobre o               

que é feito no Museu assim como suas demandas. É preciso expor os benefícios que essa                

insituição cultural traz para a população, justificando sua manutenção e, acima de tudo, o              

investimento em seus projetos. 

Atuar enquanto incentivador da cultura, preservador da memória do povo goiano,           

apenas contribui para a imagem de um governo. Mas nenhum órgão ou empresa, pública ou               

privada, tem interesse em associar seu nome àquilo que não lhes dá algum tipo de retorno. O                 

retorno, no caso de uma instituição museal, está relacionado com a sua visibilidade, sua              

capacidade de comunicação, a devida execução do seu papel social. O MIS|GO tem enorme              

potencial e deve mostrá-lo ao público com entusiasmo, buscando aliados nos setores público e              

privado. 

Com a recente abertura do Curso de Museologia da UFG, e com a atuação desses               

profissionais no mercado de trabalho goiano, é importante que os museus do Estado estejam              

abertos à inserção do profissional museólogo. A receptividade nas instituições locais nem            

sempre é percebida e os estudantes de Museologia são, por vezes, encarados com estranheza e               

receio. Tenho certeza de que a criação do Curso de Museologia contribuirá significativamente             

na formação de profissionais competentes para atuar na área. Até o momento o número de               

profissionais qualificados é bastante reduzido, tendo em vista a demanda das instituições. 

Os fatores que levam ao desenvolvimento de atividades em instituições museológicas           

vão além das obrigações que um recebe de acordo com cargo e contrato trabalhista. Neste               

contexto, de instituição pública, percebo que o MIS|GO tornou possível realizar suas ações             

porque apresentou líderes que se interessavam pelo acervo, por sua conservação e difusão,             

mesmo diante de dificuldades como uma equipe pequena, falta de apoio e interesse da esfera               

pública e política etc. 

Concluo este Trabalho de Conclusão de Curso com a citação de Luís Pavão. O autor               

provoca aqueles que criam e se contentam com desculpas vazias, que os conferem motivos              

para cruzar os braços e deixar de fazer o mínimo pela instituição onde trabalham: 

Preservar uma coleção de pequena e média dimensão está ao          
alcance de uma pequena instituição, como um arquivo, um         
museu ou um município. É necessário um orientador com         
experiência e uma pequena equipe de trabalho [...]. São         
necessários também dedicação, sensibilidade e interesse. Se       
sabemos o que queremos, com alguma tenacidade conseguimos        
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arranjar verbas, materiais e colaboradores para a sua execução         

(PAVÃO, 2004). 
 

Espero que esse trabalho contribua como fonte de pesquisa e como referência para             

outras instituições que passam por situações semelhantes. Espero também que ele possa servir             

como um registro da experiência que vivenciei no Museu da Imagem e do Som de Goiás,                

durante o período em que realizei estágio na instituição, aqui descrito através de um olhar               

museológico. 
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