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RESUMO: Esse artigo se propõe a discutir a função das folhas de contato – também 
conhecidas como copião ou folhas de prova - no processo de criação do fotógrafo e a 
importância de sua preservação. Discute-se maneiras de conservação desse material, visto 
que diante do uso dominante da fotografia digital, a prática convencional de utilizar o copião 
como material para edição e escolha de fotografias está se tornando cada vez mais 
obsoleta, nesse caso existe a possibilidade de produção da folha de contato digital e 
eventualmente a sua impressão. Temos então a questão: de como conservar e armazenar 
esse material fotográfico em formato digital ou assumir que ele pode não mais ser guardado, 
o que representa a perda de um material de estudo muito importante. 
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ABSTRACT: This pape discusses the role of contact sheets - also known as rushes or 
overlays - in the creation process of the photographer and the importance of its preservation. 
It discusses ways of preserving this material since before the dominant use of digital 
photography, the conventional practice of using the rough cut as material for editing and 
choice of photographs is becoming increasingly obsolete, then there is the possibility of 
producing sheet contact digital printing and eventually its. Then we have the question of how 
to preserve and store this photographic material in digital format or assume that it can not be 
saved, which is the loss of a very important study material. 
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Introdução 

 

Como registro sequencial das imagens produzidas, a folha de contato é um 

substancioso material de pesquisa. Segundo Lubben (2012) o copião, além de 

permitir ao fotógrafo a primeira visão daquilo que acabou de capturar no filme, 

também propicia uma visão do seu processo criativo. A função da folha de contato é 

servir como ferramenta de edição, índice para arquivos de negativos e também para 

oferecer ao fotógrafo a primeira visão do que havia sido capturado no filme.  

Apesar de terem seu uso disseminado no início do século XX pela necessidade de 

verificação dos negativos de tamanho reduzido, foi a partir de 1960 e 1970 que as 

folhas de prova tornaram-se objetos de pesquisa, consequência do crescimento da 
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educação fotográfica e maior atenção dada às fotografias pelo circuito das artes e 

museus (LUBBEN, 2012). Os contatos passaram a se incluídos em exposições e 

publicações e se transformaram em um meio formal de mostrar as peculiaridades do 

fotográfico e revelar suas tarefas operacionais  e em produto final (LUBBEN, 2012). 

A folha de contato permite uma visão tanto global quanto sequencial do trabalho do 

fotógrafo e, além disso, por conter indicações das escolha de quais fotos serão 

ampliadas, ela passa a ser vista como material de análise, como documento do 

processo criativo, assumindo claramente as função que Salles coloca para estes 

documentos: armazenamento e experimentação (SALLES, 1998).  

Comparando com outro processo das artes visuais: a pintura ou escultura, por 

exemplo, o processo envolve muitos esboços e estudos, mas no caso da fotografia, 

o processo tem sua especificidade: embora possa também haver esboços e 

estudos, cada fotografia que possivelmente estará em uma exposição ou livro é feita 

no ato de fotografar e depois escolhida. Assim, o processo não envolve esboços nos 

quais se experimenta possibilidades de imagens ou de construções espaciais, ao 

contrário, cada fotografia é um produto e um esboço, pois ao mesmo tempo que é 

uma imagem é também uma experimentação de possibilidades do fotografar. 

A folha de contato, pode então, ser utilizada como meio de investigação e 

demonstrar os métodos idiossincráticos de armazenagem, escolha e edição de 

fotografias. Assim, discute-se aqui a folha de contato como material para estudo do 

processo de criação do fotógrafo e material que demonstra o processo de escolha 

de determinada fotografia de uma sequência.  

As folhas de contato, impressas a partir do filme, foram durante todo o século XX 

partes imprescindíveis do processo fotográfico. Atualmente, com o advento da 

fotografia digital e a ampliação do seu uso a partir dos anos 2000 esta forma da 

folha de contato impressa tornou-se quase obsoleta, pois foi sendo substituída 

paulatinamente por outras formas digitais de contato com o material fotografado. No 

entanto, mesmo com a fotografia digital, existe a necessidade de se preparar um 

quadro geral do que foi produzido a fim de ter visualmente reunidas em um mesmo 

lugar todas as alternativas de criação (SPINELI, 2010). O questionamento atual é 
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como conservar, catalogar esse tipo de material. Sem a materialidade do copião se 

faz necessário rever alguns métodos de armazenamento desse material de forma 

que o mesmo não se perca no tempo e espaço. 

Uma solução para conservar as informação das imagens digitais é o arquivamento 

em formato digital e/ou impressão dessas imagens. No entanto, a preservação dos 

arquivos digitais preocupa principalmente instituições como museus e bibliotecas – 

responsáveis por armazenar o patrimônio cultural e que detêm quantidade 

significativa de materiais para pesquisa – pois esses arquivos não possuem 

materialidade e muitas vezes não são impressos. O foco destas áreas está em 

providenciar estratégias para manutenção de dados digitais, e algumas dessas 

estratégias de armazenamento podem ser incorporadas no dia-a-dia de artistas, 

curadores e pesquisadores em artes visuais.  

No início da implantação desta proposta, as práticas relacionadas com a 

preservação digital estavam baseadas na ideia de garantir a longevidade dos 

arquivos, mas essa preocupação agora está centralizada na ausência de 

conhecimento sobre as estratégias de manutenção digital, visto que os suportes de 

armazenamento digitais mudam constantemente (ARELLANO, 2004). 

Propõe-se aqui o cuidado no armazenamento seguro dos projetos em meios digitais 

para que essas informações não se percam, e que se dê atenção à melhor forma de 

armazenar essas informações digitalmente. Adotar medidas para salvaguardar os 

patrimônios culturais digitais garante a preservação e o acesso aos documentos, já 

que a preservação digital é "(...) o planejamento, alocação de recursos e aplicação 

de métodos e tecnologias para assegurar que a informação digital de valor contínuo 

permaneça acessível e utilizável" (HEDSTROM apud ARELLANO, 2004, p.17).  

A folha de contato no processo de criação do fotógrafo  

A folha de contato contém imagens positivadas do negativo fotográfico. Os negativos 

em tiras são colocados sobre o papel e sensibilizados por um tempo com a luz de 

um ampliador de fotografias1 (FOLTS et al, 2006). As imagens aparecem em 
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miniatura e dessa forma é possível obter uma visão geral e inspecionar o que foi 

fotografado. 

Também conhecida como folha de prova ou copião fotográfico (figura 1), a função da 

folha de contato é servir como ferramenta de edição, índice para arquivos de 

negativos, além de oferecer ao fotógrafo a primeira visão do que havia sido 

capturado no filme. Normalmente em um processo de edição fotográfica – seleção 

de imagens em meio de toda a produção – começa pela visualização do copião. 

Segundo Kossoy (1999), há alguns fatores que influenciam o fotógrafo durante o 

processo criativo: valores e conhecimentos técnicos, equipamentos escolhidos e o 

próprio assunto a ser registrado exercem influência nas escolhas do fotógrafo. Esses 

fatores são observados no pré-fotográfico e no ato do registro fotográfico, mas o 

questionamento pode ser ampliado para os fatores que influenciam o fotógrafo na 

escolha das imagens produzidas, tendo a folha de contato como um primeiro 

material que possibilita a edição criativa. 

No processo digital, a folha de contato por ser uma coleção de imagens extraídas de 

arquivos digitais, que são organizadas em em tamanho reduzido, dispostas em uma 

única folha. Esta folha de contato pode ser elaborada em programas de edição de 

imagem, como o Adobe Photoshop e o Adobe Lightroom. Embora possa parecer 

que na comparação com a forma anterior do copião a função principal se manteve, 

existem muitas diferenças, uma delas é que por não depender mais da materialidade 

dos negativos, a sequencia temporal da produção de imagens não estará 

necessariamente visível. 
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Figura 1: Folha de contato Dalí Atômico, Philippe Halsman. Fonte LUBBEN, 2012 

A partir da perspectiva da possibilidade do estudo das condições de possibilidade de 

uma foto, Soulages (2005) delimita como correlato intencional de qualquer imagem 

fotográfica: o objeto a fotografar, o sujeito que fotografa e o material fotográfico. 

Desses três itens, a ênfase do uso do copião está no material fotográfico per se , 

mais especificamente no que Soulages (2005) classifica como terceira etapa, que é 

a cópia da foto, o trabalho com o negativo, a passagem do negativo à foto e a 

escolha do fotograma que será ampliado.  
Retomando a comparação com outras formas de expressão, vemos que o desenho 

pode ser uma expressão em si, mas em função do fato de permitir rapidamente a 

produção de representações é uma ferramentas fundamental nos esboços e “são 

essenciais para estudos de crítica genética nas linguagens visuais. Estes desenhos, 

entretanto, somente são Documentos de Processo para os pesquisadores, na 

medida em que são instrumentos de trabalho para o artista”(PFUTZENREUTER, 
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2002: 188). Esse pensamento também pode ser extrapolado para o estudo do 

processo de criação da fotografia.  

Desta maneira, a folha de contato somente é importante para a os estudos de 

gênese artística porque foram importantes no processos de criação, mas para 

termos este entendimento é necessário conhecer a especificidade de cada 

linguagem, deve ser aprofundada a investigação de como ocorre o processo criativo 

fotográfico no momento de editar e escolher uma imagem que foi resultado de um 

processo criativo anterior e que faz parte de uma sequência de imagens.  

Nesse caso, o copião fotográfico faria parte do processo criativo, pois parte-se do 

pressuposto que as fotografias de uma sequência de registros são parte de um 

processo de criação. Através da análise objetiva destas sequencias, é possível 

identificar o olhar e algumas das intenções do autor, nesse caso, o fotógrafo. 

Além de ser um material para edição fotográfica, também é um recurso para 

armazenar e catalogar o material do fotógrafo podendo servir futuramente como 

material de consulta, Segundo Eric Kim “Uma das melhores formas de se aprender 

como entrar na mente de um fotógrafo é estudar suas folhas de contato”�(KIM apud 

LUBBEN, 2012). 

A folha de contato e o processo de escolha na era digital  

A fotografia é considerada uma imagem técnica por possibilitar a captura, 

organização e direcionamento da luz refletida pelo objeto fotografado para atingir a 

película – na fotografia analógica – ou dispositivo eletrônico – na fotografia digital. 

Esse processo se dá com o uso de ação de um aparelho, no caso, a câmera 

fotográfica. 

As imagens técnicas eletrônicas sintetizam a sociedade atual e certamente 

predominarão nas sociedades futuras. Nos primórdios a fotografia correspondia a 

uma imagem óptica que dependia de um referente para ser capturado por uma 

câmera, de forma analógica. Esse processo foi sendo desenvolvido e aprimorado ao 

longo do século XX, ainda na década de 1970 surgiram as primeiras capturas 

digitais, que iriam provocar uma mudança substancial na prática fotográfica. Essa 
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mudança, principalmente na relação imagem-tempo, potencializou o uso dessas 

imagens, a despeito de a fotografia digital ter muitas similaridades com a fotografia 

analógica, tais como as lentes e a presença do referente. 

Uma das principais particularidades da fotografia digital em relação à analógica é a 

velocidade na obtenção e distribuição da imagem fotográfica produzida. A fotografia 

digital, por ser virtual é capturada e processada por pulsos eletrônicos e 

transformada em informação digital pode ser armazenada e atualizada em 

computadores e mídias externas (CD, DVD), tendo sua visualização e transmissão 

facilitada. Como diz Manovich: 

Indeed, digital photographs function in a entirely  different way from 
traditional - lens and film based - photographs. For instance, images 
are obtained and displayed by sequential scanning; they exist as 
mathematical spatial or temporal resolution. Image processing 
techniques make us realize that any photograph contains more 
information than can be seen with the human eye. Techniques of 3D 
computer graphics make possible the synthesis of photo realistic 
images -- yet, this realism is always partial, since these techniques do 
not permit the synthesis of any arbitrary scene.(MANOVICH, 1995: 1) 

 

A maior rapidez na obtenção da imagem fotográfica digital influencia diretamente no 

processo de visualização dessas imagens e consequentemente na escolha e edição 

das fotografias produzidas. Como dito anteriormente, a folha de contato é um meio 

de reunir em miniatura as fotografias produzidas e possibilitar a edição do material 

fotográfico. No processo digital, muitas vezes essa miniaturização é omitida, pois o 

fotógrafo pode visualizar imediatamente a fotografia na tela lcd da câmera e ao 

descarregá-la no computador tem a obtenção imediata da imagem, não havendo a 

necessidade de revelá-la e ampliá-la. Nas palavras do fotógrafo Bob Wolfenson: 

“Vejo-me muitas vezes esgotando todas as possibilidades de escolha 
de uma mesma série, ampliando as fotos para compará-las, ou, 
agora na era digital, colocando-as lado a lado na tela do computador, 
para entender o que uma tem de diferente da outra, e por que 
escolher uma e não outra” (INSTITUTO MOREIRA SALLES, p. 9, 
2009). 

 

Uma possibilidade no digital é a reunião e disposição lado a lado da série fotográfica  

que simula um copião tradicional. Em programas de edição de imagem, como o  

Adobe Photoshop e Adobe Lightroom o fotógrafo tem a possibilidade de miniaturizar 
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as imagens e visualizá-las como uma série (figura 2). 

 

Figura 2: Folha de contato digital. Fonte própria: Patricia Kiss, 2014. 

 

Independentemente da solução utilizada pelo fotógrafo para editar suas fotografias, 

em relação à visualização do panorama das fotografias produzidas e da sobrevida 

dos arquivos, recomenda-se que fotógrafos criem sistemas de catalogação de suas 

imagens a ponto de conseguir revê-las (1º Fórum Latino-Americano de Fotografia de 

São Paulo, 2007)2. 

 

Como conservar e armazenar esse material fotográfico em formato digital? 

No campo da fotografia, assim como diversas áreas do conhecimento, há a 

preocupação em se preservar arquivos digitais, incluindo aqui o copião fotográfico. 

As práticas relacionadas com a preservação digital estão baseadas na ideia de 

garantir a longevidade dos arquivos e na preocupação em aumentar o conhecimento 

sobre estratégias de preservação (ARELLANO, 2004).  

A salvaguarda de arquivos digitais pode ser focada em duas diretrizes: (1) a 

preservação física e (2) a lógica (ARELLANO, 2004). A preservação física se refere 

aos conteúdos armazenados em mídia magnética e discos óticos. A preservação 
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lógica recorre à tecnologia para manter atualizados a inserção e formato dos dados 

(material em rede), trabalhando com novos softwares e hardwares que conservem a 

capacidade de leitura desses dados. Algumas precauções devem ser tomadas para 

reduzir a perda dos materiais digitais: armazenar em ambiente estável e controlável; 

atualização para cópia em nova mídia; fazer cópias de preservação; implementar 

procedimentos apropriados de manuseio; e transferir para uma mídia de 

armazenamento padrão (BEAGRIE & GREENSTEIN, apud ARELLANO, 2004). 

Algumas das estratégias de armazenamento podem ser incorporadas por fotógrafos, 

curadores e responsáveis por coleções fotográficas. Dentre elas destaca-se  

migração que consiste na transferência consistente e periódica de material digital de 

determinada configuração de hardware/software para uma outra (FERREIRA, 2006). 

A prática da migração se faz importante porque há a obsolescência das novas 

tecnologias, assim, mídias de registro (CDs, DVDs, disquete) são inseridas e 

retiradas do mercado em velocidade ímpar. Nos backups em mídias externas (CDs, 

DVDs), a preocupação contemporânea é a incerteza da durabilidade e a 

confiabilidade quanto à sua preservação, uma vez que são constantemente 

ameaçados pela fragilidade do suporte físico e pela perda de utilidade tecnológica. 

Os principais problemas levantados por Innarelli (2006) em relação à confiabilidade 

do CD-ROM e outros discos externos são: poluição atmosférica, tempo de uso e 

qualidade da mídia, e temperatura e umidade relativa do ar (maiores causadores da 

degradação da mídia). O autor também aponta algumas medidas que ajudam na 

preservação dessa mídia, entre elas estão qualidades de armazenamento, baixas 

temperaturas, condição de stress da mídia. 

Para impedir que as imagens importantes se percam com as demais Schisler (apud 

1º Fórum Latino-Americano de Fotografia de São Paulo, 2007) recomenda uma 

seleção periódica do material fotografado. Para evitar a perda da memória 

fotográfica, o fotógrafo ou o responsável pelo acervo fotográfico precisa se 

preocupar em migrar os arquivos das imagens para tecnologias mais recentes, 

evitando que os mesmos fiquem atrelados a um suporte ultrapassado. A falta de 

preservação dos arquivos fotográficos digitais, como mídias em que foram 

armazenados terem se tornado obsoletas ou mal conservadas, impediria um resgate 
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histórico dos processos de criação. Neste caso, o profissional da área fotográfica 

precisa manter a disciplina de fazer backups dos seus arquivos periodicamente. 

Outros recursos para manutenção e possibilidade de acesso à arquivos digitais são 

a emulação e o encapsulamento. A emulação utiliza-se de um software capaz de 

reproduzir o comportamento de uma plataforma de hardware e/ou software em uma 

outra incompatível. O encapsulamento consiste em preservar a informação 

necessária e suficiente juntamente com o objeto digital, para suportar o futuro 

desenvolvimento de conversores, visualizadores ou emuladores. O objeto digital não 

estará vinculados a nenhum programa em particular.  

A migração, na fotografia é a prática mais acessível possível, pois requer a feitura de  

backup do projeto fotográfico via discos externos. Já as práticas de encapsulamento 

e os emuladores requerem apoio de outras áreas de conhecimento, como a ciência 

da informação, capazes de dar suporte aos fotógrafos e profissionais da fotografia. 

A necessidade da preservação preventiva para armazenar a grande quantidade de 

imagens produzidas na era da fotografia digital é apontada por Schisler e Di Filippi 

(1º Fórum Latino-Americano de Fotografia de São Paulo, 2007). Os autores 

recomendam que o próprio fotógrafo selecione e organize periodicamente suas 

imagens, mantendo-as atualizadas com as mudanças tecnológicas. Nesse caso, o 

uso do copião digital deveria acompanhar essa organização de arquivos, facilitando 

a catalogação e a visualização do material. 

Schisler (1º Fórum Latino-Americano de Fotografia de São Paulo, 2007) alerta que 

algo sempre se perderá, e que por isso deve-se ter em mente o que escolher 

guardar. Na fotografia digital, diferentemente da analógica em que se trabalhava 

com um número reduzido de frame fotográfico (poses dos filmes), o ccd possibilita o 

registro de um maior número de imagens. No entanto, nem todas essas fotografias 

são “úteis”, principalmente tecnicamente, dessa forma antes mesmo de elaborar um 

copião digital, recomenda-se a eliminação das imagens sem qualidade técnica. No 

entanto, essa recomendação pode funcionar para trabalhos fotográficos comerciais, 

já em produções de cunho artístico a fotografia tecnicamente comprometida pode 

ser explorada em termos criativos. 
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Outra questão está em como guardar os arquivos digitais. A preservação preventiva 

minimiza os fatores de degradação do material, porém um fator a ser considerado é 

a extensão de arquivo em que as imagens serão armazenadas. Melo (1º Fórum 

Latino-Americano de Fotografia de São Paulo, 2007), argumenta que o padrão 

utilizado e recomendado pelos centros de memória é o .tiff3. Propõe salvar imagens 

em duas resoluções diferentes, uma mais baixa - para facilitar o acesso - e uma alta, 

destinada a um arquivo permanente.  

É difícil apontar alguma conclusão nesta parte referente à tecnologias de 

armazenamento de imagem, o principal motivo é que se trata de tecnologias que 

estão sempre em transformação e não se sabe qual será o padrão no futuro, hoje se 

aconselha a gravação da imagem em formato digital que não utilize compressão de 

dados, o que evitaria perda de informação. Além disso existe a tendência de 

acrescentar mais informação na imagem, os chamados “metadados”, que podem 

guardar dados dos parâmetros fotográficos utilizados na fotografia, dados sobre o 

fotógrafo ou os perfis de cor, que permitem a manutenção de um padrão de controle 

de cor. Talvez ainda demore muito tempo para termos um padrão, o que reforça a 

necessidade de migração já citada. 

 

Considerações finais 

As folhas de contato, sejam analógicas ou digitais, têm importância no processo 

fotográfico e podem ser vistas como um documento do processo que possibilita o 

estudo e a análise do percurso criativo do fotógrafo e revela as imagens da 

sequência que foram renegadas. Através delas observam-se os comentários, 

escolhas e sequências das quais, muitas vezes, foi selecionada uma fotografia. 

Quanto à conservação e armazenamento de arquivos digitais, dentre eles a folha de 

contato, uma das conclusões de entidades detentoras de acervos digitais é a de que 

devem ser usados padrões e que os documentos devem ser convertidos em 

formatos livres, para que eles sejam acessados após a obsolescência dos 

equipamentos e softwares em que foram criados. Os objetos digitais não deveriam 
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ser deixados em formatos obsoletos para serem transferidos para outros formatos 

ao longo dos períodos, já que essa prática abre margem para a negligência.  

Independentemente da estratégia adotada para tentar preservar os arquivos 

fotográficos, é importante que o fotógrafo perceba a real necessidade da 

manutenção desses arquivos como registro intelectual e cultural. E que estes 

profissionais assumam responsabilidades em adotar medidas preventivas e 

corretivas objetivando minimizar a ação do tempo sobre o suporte físico da 

informação, assegurando sua disponibilidade para futuras consultas e pesquisas. 

Notas 

                                                        
1 Aparelho que ilumina o negativo com luz concentrada e dirigida por lentes condensadoras. 

2 O problema de catalogação e recuperação dos arquivos digitais de imagem tem envolvido muita pesquisa, 
inclusive de muitas empresas. A Google, utilizando o conceito de human computing propos o jogo “google image 
labeler”, através do qual o jogador alimenta o banco de dados da google com informações para catalogar as 
imagens, facilitando sua busca. 

3 Formato de arquivo aceito por softwares de edição de imagem e compatível com a maioria dos sistemas 
operacionais. Comprime os arquivos sem perder qualidade da imagem. 
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