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INTRODUÇÃO

Esse projeto pretende desenvolver e aplicar uma proposta para a Sistematização do acervo fotográfico cor (1970 – 2000) do Centro de Documentação Musical do Conservatório de Música da Universidade Federal de Pelotas. O projeto tem como objetivo principal a catalogação do acervo fotográfico de fotografias em cor inserindo-o no processo de sistematização que o projeto Centro de Documentação Musical da Universidade Federal de Pelotas e Memorial da música da Cidade de Pelotas vêm desenvolvendo. A problemática entabulada no trabalho diz respeito às questões de conservação inerentes aos acervos fotográficos em suporte de fibra e de origem fotoquímica, bem como ao trabalho de sistematização voltado para a pesquisa. Sendo assim, o trabalho cerca o tema da conservação de fotografias de natureza histórica com a discussão sobre fotografia e memória, fotografia e documentos para pesquisa.
O uso da imagem fotográfica propicia o desencadeamento de lembranças de fatos passados, já adormecidos, e lhe conferem papel fundamental na reconstrução histórica. “Somos, de nossas recordações, apenas uma testemunha, que às vezes não crê em seus próprios olhos e faz apelo constante ao outro para que confirme a nossa visão” (Bosi, 1979).
A fotografia também traz informações sobre determinadas épocas por meio do vestuário, da conformação do espaço urbano, da tecnologia e de todas as demais representações que apresenta através da imagem.
Mas convém ressaltar que a imagem fotográfica atesta apenas aquilo que é mostrado, ou seja, não permite outros tipos de conotações. Logo, o seu valor como documento e a importância de sua presença nos arquivos é atualmente aceita de forma ampla. 
O Conservatório de Música, que no presente é uma das unidades acadêmicas da Universidade Federal de Pelotas, surgiu como idéia em 1918, a partir de um projeto de interiorização da cultura artística no Rio Grande do Sul.
No dia 18 de setembro de 1918, fundou-se o Conservatório de Música de Pelotas. Num primeiro momento, a instituição era particular e atendia somente as famílias mais ricas e importantes, o que iria mudar em 1937, com a sua municipalização. Além disso, a promoção de concertos com artistas de renome internacional foi uma constante. Em 1969, o Conservatório tornou-se unidade agregada à Universidade Federal de Pelotas, processo este que se completou em 1983, com a incorporação pela UFPEL da folha de pagamento de professores e funcionários, até então feita pelo Município. 
O Conservatório de Música da Universidade Federal de Pelotas possui um importante acervo documental, no qual se encontra grande variedade de documentos.
Este projeto não é o primeiro trabalho no Curso de Especialização em Patrimônio Cultural: conservação de artefatos, que objetiva o trabalho com acervos fotográficos. Outros já foram feitos como, por exemplo, a monografia de Daniela Davi, que trabalhou com diferentes acervos fotográficos da cidade, entre eles o do Conservatório de Música. Outra monografia de importância para esta pesquisa é a de Luzia Costa Rodeghiero, sobre o acervo da Biblioteca Pública Pelotense.  Mas o mais importante é a pesquisa de Maria Augusta Martiarena de Oliveira intitulado “O Acervo fotográfico do Conservatório de Música da Universidade Federal de Pelotas: caracterização e organização de ficha catalográfica” que se constituiu na pesquisa das fotografias PB inseridas no período 1918 a 1969. Por outro lado, o período escolhido para essa pesquisa retoma dois marcos temporais importantes na vida do Conservatório de Música: a sua fundação em 1918 e a sua conversão em unidade agregada à Universidade Federal de Pelotas. 
O acervo de fotos cor do período 1970 a 2000 para pesquisa e catalogação dará continuidade aos outros projetos já feitos. E também vale lembrar que essa proposta está vinculada ao projeto institucional “Centro de Documentação Musical da Universidade de Pelotas” e “Memorial da música da cidade de Pelotas”, que é coordenado pela diretora do Conservatório, Profª Isabel Porto Nogueira.


MATERIAL E MÉTODOS

O acervo fotográfico, como todo o acervo histórico (Atas do Grêmio dos Estudantes do Conservatório, Cadernos com dedicatórias, etc.) divide espaço com o acervo da musicoteca, no qual estão incluídos discos, cd’s, partituras, livros de matrícula de alunos, livros de programas de concertos, livros de assinaturas, livros relacionados à temática musical, entre outros.
Nesta sala estão dispostos alguns armários de ferro, nos quais o acervo referente à musicoteca, encontra-se distribuído. Em um dos armários encontram-se armazenadas as fotografias, em pastas de plástico polionda ou em álbuns.
Este acervo foi constituído com base em fotografias enviadas por artistas como forma de propaganda de seu trabalho, por fotografias feitas pela própria instituição, com o intuito de retratar solenidades e comemorações, alem das fotografias de docentes e funcionários. Algumas doações foram feitas ao Conservatório, principalmente por antigos professores ou por seus descendentes, não sendo essas em grande número.
Já as fotografias feitas pela própria instituição retratam notadamente comemorações, fotografias de formatura, de apresentações e audições de alunos, alem de fotografias de platéia, professores e funcionários, costume esse mantido até hoje.
As fotografias já catalogadas encontram-se dentro de envelopes numerados, os quais por sua vez, encontram-se dentro de pastas de PVC, também numeradas. Porém, as que ainda não foram catalogadas, estão dentro do armário, colocadas em livros ou álbuns, ainda bastante dispersas. O acervo possui em torno de 350 fotografias preto e branco (PB) e de 800 fotografias coloridas, cuja catalogação não foi ainda concluída, então, ai está o principal objetivo dessa proposta de pesquisa, a catalogação e organização do acervo fotográfico de fotos cor do conservatório de 1970 a 2000. Em geral não existem muitas cópias, desta forma o número de originais é similar ao numero de exemplares. Atualmente o registro fotográfico dos acontecimentos do Conservatório vem sendo feito em versão digital, no qual ainda temos que estudar uma melhor maneira de catalogar e preservar este novo acervo.


3. 	RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como já foi visto antes o Conservatório de Música de Pelotas exerceu e ainda exerce grande importância na vida artística e cultural da cidade de Pelotas. Desde sua fundação em 18 de setembro de 1918, sendo a primeira instituição oficial fundada especialmente para o ensino da música na cidade de Pelotas. (Nogueira, 2005).
Antonio Leal de Sá Pereira foi o primeiro professor de piano e primeiro diretor artístico do Conservatório de Música e foi o responsável por interessantes mudanças em relação aos padrões musicais vigentes na cidade.
Pode-se dizer que o Conservatório de Música de Pelotas, no período de 1918 a 1968, abriu espaço, em certo sentido, para a profissionalização feminina, visto que a maioria do alunado era formada por mulheres, as quais iriam se tornar professoras particulares ou professoras do próprio Conservatório (Nogueira, 2001). Podemos citar algumas professoras, entre as muitas outras, que obtiveram destaque nessa instituição, tais como Enilda Maurell, Olga Fossatti, Lourdes Nascimento. Conclui-se, portanto, que a presença feminina é uma das características do perfil dos alunos do Conservatório nessa geração.
Pelo Conservatório passaram muitos artistas renomados nacional e internacionalmente como, por exemplo: Berta Singerman, Felicja Roon, Arnaldo Marchersotti, Bernard Michelin, Marina Greco.
Tendo em vista o período selecionado para este projeto de pesquisa (1970 a 2000) e com ajuda da obra, História iconográfica do Conservatório de Música da UFPEL vale listar os diretores que fizeram parte dessa história nesse período.
Maria Luiza Mathilde de Mello Allgayer Mendonça (1971 a 1978), Maria Leda Vernetti dos Santos (1979 a 1983), Maria do Carmo Mascarenhas Seus ( 1983 a 1987), Aida Pons Dias da Costa (1987 a 1989), Maria Elisabeth Mauer de Salles (1989 a 1993), Afonso Celso da Costa Jr. (1993 a 1995), Leda Maria Vieira Pacheco ( outubro de 1995 a setembro de 1996), Regina Maria Balzano de Mattos ( 1996 a 2003) e a atual diretora Profª Drª Isabel Porto Nogueira. Nas fotos que estão sendo organizadas, há registros de eventos que ocorreram nesse período e das pessoas, artistas, professores, alunos e dirigentes que participaram da vida cultural promovida pelo Conservatório. O processo de identificação das imagens, dado o fato de terem sido geradas em um tempo mais próximo do presente, oportunizam possibilidades concretas de identificação completa. Em linhas gerais, o acervo apresenta bom estado de conservação.


4. CONCLUSÕES

Na conclusão do trabalho, espera-se que o banco de dados do acervo cor tenha correspondência e viabilidade de acesso através e dentro do sistema eletrônico do banco de dados do Centro de Documentação Musical do Conservatório de Música.
Pelo processo de identificação espera-se que de 70 a 100% do acervo cor possa ser identificado e gere um banco de dados voltado para a pesquisa.
Através da digitalização das imagens espera-se obter um banco de imagens em formato digital passível de consulta dentro do sistema eletrônico do CDM que virá, diminuir sobretudo a consulta direta aos exemplares originais. 
A reflexão entabulada sobre o documento fotográfico e levada a termo na observação do impacto memorial que o acervo cor sistematizado irá potencialmente demonstrar, deverá contribuir para o estudo da iconografia fotográfica no campo da fotografia e memória e história da música em Pelotas. 
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