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INICIAÇÃO CIENTÍFICA - COTAS 
 

RELATÓRIO FINAL 
 
 

1.1. NOME DO BOLSISTA: Deise dos Santos Nascimento 

1.2. TERMO DE OUTORGA N° BOL2365/2013 1.3. PEDIDO N° 6695/2013 

1.4. TELEFONE / CONTATO: (71 )  3322- 1168 1.5. EMAIL: deisesn1@hotmail.com 

1.6. CPF Nº.: 04344953525 1.7. IDENTIDADE Nº.: 1401980244 

1.8. ORIENTADOR: Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva 

1.9. INSTITUIÇÃO: Universidade Federal da Bahia 1.10. SIGLA: ICI 

1.11. UNIDADE / DEPARTAMENTO: Instituto de Ciência da Informação/ Direção 1.12. ÁREA: III 
 

2. PERÍODO ABRANGIDO PELO RELATÓRIO:         01  /  08  / 2013   A   31  /  03   /2014 

Obs.: A segunda fase, para o Relatório Final, cobre o período de 21/01/2014 a 31/03/2014 
 

3. TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA:  
“Desafios e alternativas digitais para a salvaguarda e difusão do patrimônio público documental arquivístico audiovisual”. 

Obs.: O título do Plano de Trabalho trabalhado é “Salvaguarda de acervos audiovisuais em instituições estaduais e 
municipais em Salvador”. 

 
4. METODOLOGIA EMPREGADA:  
- Apresentações orais em reuniões administrativas do grupo CRIDI. 
- Aprendizado de utilização dos ambientes dos aplicativos Wunderlist, Moodle e SurveyMonkey; 
- Transferência dos dados coletados em instituições públicas de Salvador, na fase anterior da pesquisa, para o ambiente 
SurveyMonkey. 
- Fichamentos de leituras e colaboração de apresentações de slides. 

 
5. CONCLUSÕES:  
 
Este relatório aborda o período de 01/08/2013 a 31/03/2014. Na primeira fase de execução do projeto e de meu Plano de 
Trabalho, quando elaborei o Relatório Semestral (de 01/08/2013 a 20/01/2014), nos concentramos especialmente no contato 
inicial com o tema, com diferentes leituras sobre a temática da salvaguarda da documentação audiovisual, nos seus aspectos 
políticos, técnicos, científicos e administrativos. Também nos dedicamos ao conhecimento e utilização de ambientes virtuais 
adotados na pesquisa, como o Moodle e o Wunderlist, e ainda à utilização do instrumento de elaboração de questionários 
online, denominado Survey Monkey, conforme comentaremos mais adiante. 
 
Já na segunda fase da bolsa, compreendida entre 21/01/2014 a 31/03/2014, quando a bolsa foi encerrada, devido às 
dificuldades que enfrentei para continuar no curso de língua estrangeira (inglês, cuja metodologia e duração dos módulos, em 
minha opinião, não favoreceu o aproveitamento), requisito obrigatório na UFBA para a permanência como bolsista PIBIC, 
tive a oportunidade do contato e utilização de novos equipamentos adquiridos pelo grupo de pesquisa, com linguagens mais 
atuais, como os i-pad, que aprendemos a usar basicamente. Tivemos, ainda, contato tátil e visual com os itens que fazem parte 
da coleção de mídias audiovisuais (analógicas e digitais) que o coordenador do projeto, prof. Rubens Silva, vem reunindo ao 
longo dos anos. Pude perceber, no contato com a coleção de mídias audiovisuais (AV), a evolução tecnológica que caracteriza 
esse campo de atuação profissional. Com isso, constatamos o quanto a obsolescência traz grandes problemas para a 
conservação e para o acesso a este tipo de documentação. A simplicidade relativa das mídias do passado recente e remoto, 
constantes da coleção, comprova a ampliação dos riscos que enfrentamos hoje com as tecnologias digitais. 
 
No curto período da segunda fase como bolsista, de apenas dois meses e dez dias, foi também intensa a carga de leitura e de 
fichamentos dos textos, desta vez mais diretamente relacionados à especificidade do Plano de Trabalho. Também nos 
concentramos na busca sobre informações relacionadas à recuperação de fitas VHS mofadas. 
 
Percebe-se que as instituições detentoras de arquivos audiovisuais enfrentam problemas de diversas naturezas. Leituras 
realizadas no âmbito no plano de trabalho deixaram essas questões explícitas. Um dos assuntos recorrentes foi à falta de uma 
política de preservação audiovisual e de suporte financeiro. Fica demonstrado que o Brasil ainda não deu a importância devida 
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ao patrimônio audiovisual, mas pudemos constatar que em Portugal (EPIFÂNIO, 2013), por exemplo, a realidade não é muito 
diferente da brasileira. Faltam recursos humanos, financeiros e outros.   
 
Apesar de todas as dificuldades e invisibilidade do Patrimônio Audiovisual ao longo do tempo, podemos considerar que 
houve uma leve mudança. Hoje o tema da preservação audiovisual está sendo discutido com mais frequência seja em grupo de 
Pesquisa (CRIDI), publicações ou até mesmo em eventos científicos, ainda que seja de forma indireta. 
 
Como passo inicial para entender a questão da preservação dos arquivos audiovisuais no Brasil, ou até mesmo no exterior, 
foram lidos trezes artigos relacionados à problemática da preservação, conservação e restauração, sendo que os primeiros 
deles foram distribuídos entre o grupo e discutidos durante reuniões administrativas da equipe do projeto. Para oito deles 
foram feitos fichamento e disponibilizados no ambiente Moodle do projeto.  
No dia 18/09/2013 foi realizada uma apresentação em dupla, resultado da leitura de textos, na qual foram expostos os desafios 
e propostas relacionadas à preservação audiovisual no Brasil, que teve como discussão uma reestruturação curricular. Como 
resultado final do seminário apresentado, foi construído uma apresentação de slides única, reunindo os trabalhos de todos os 
bolsistas. 
 
Com o objetivo de interagir, acompanhar e organizar as atividades realizadas pela equipe foi criada uma conta no ambiente do 
aplicativo Wunderlist, adquirido com recursos do projeto em uma versão ampliada. Também no ambiente Moodle do projeto 
disponibilizamos atividades como os slides e fichamentos. No dia 30/10/2013 foi realizada reunião onde fizemos comentários 
sobre a leitura do Manual de Catalogação, e ainda como atividade prática foram lançado no ambiente online do aplicativo 
SurveyMonkey (de elaboração de questionários e visualização de gráficos) dados coletados por meio de formulários utilizados 
anteriormente na pesquisa, no formato impresso, contendo elementos de informação institucionais, das instituições detentoras 
de arquivos audiovisuais, da fase anterior do projeto, que haviam sido lançados e organizados em planilha excel, e que agora 
já estão todos em ambiente online remoto, do aplicativo SurveyMonkey, que também foi adquirido com recursos do projeto 
em uma versão ampliada. Finalizados esses lançamentos, cada bolsista ficou responsável por conferir o trabalho do colega, e 
posteriormente a coordenação faz a checagem total das conferências dos bolsistas. 
 
Como fruto de conteúdo assimilado a respeito da preservação audiovisual, fica claro que o Estado brasileiro continua distante 
do universo da preservação deste patrimônio. Há desafios a serem enfrentados, falta formação especializada de pessoal 
técnico na preservação de filmes no Brasil. Há falta de vontade política e suporte financeiro por parte das instituições, da 
sociedade em geral e da classe cinematográfica e dos poderes públicos da esfera cultural e arquivística; além disso, a 
legislação específica não é adequada para a proteção deste patrimônio público brasileiro. Os cursos de graduação que 
oferecem o ensino de conservação, preservação e restauração, não capacitam os alunos minimamente para atuarem, na prática, 
na conservação e restauração de acervos audiovisuais. 
 
Pesquisar sobre os “Desafios e alternativas digitais para a salvaguarda e difusão do patrimônio público documental 
arquivístico audiovisual”, tentar entender seus problemas e desafios são tarefas árduas, mas, no entanto, é gratificante para 
quem participa do grupo CRIDI, que de alguma forma está contribuindo para que a realidade dos arquivos audiovisuais 
públicos de hoje seja diferente amanhã. 
 
A necessidade de encontrar caminhos para amenizar as dificuldades no que tange à preservação, restauração e conservação de 
acervo audiovisual é inquestionável. Pessoas que sentiram necessidade de recuperar seus documentos tiveram que buscar 
soluções por conta própria e criar métodos para não perder seus arquivos, como relata o artigo de Van Malssen (2010), 
retratando essa realidade com muita propriedade. A autora descreve os desafios encontrados pela cineasta Hellen Hill na 
tentativa de salvar seus documentos, quando a casa em que morava foi atingida pelo furacão Katrina, em Nova Orleans. 
Dificuldades encontradas no meio da preservação, recuperação e restauração não são apenas “fatos isolados” ou pessoais. 
Mauro Domingues e Patrícia de Filippi, entrevistados pelo Arquivo Nacional (2003), destacam algumas dificuldades 
relacionadas à preservação de acervo audiovisual, ao restauro e à conservação. Domingues sinaliza que o maior problema na 
realização de seu trabalho (supervisor do Laboratório de Digitalização da Coordenação de Preservação do Acervo do Arquivo 
Nacional, no Rio de Janeiro) é a falta de uma política de preservação no Brasil. E que a falta de recursos está diretamente 
ligada à falta de uma política de preservação. “A carência de equipamentos se dá pela falta de pesquisa”. 
 
Em outro artigo, Camargo (2003) destaca a importância da Cinemateca Brasileira que, desde sua concepção, é a instituição de 
referência na área de preservação de imagens em movimento, hoje responsável por um dos maiores acervos de filmes da 
América Latina, mas que enfrenta o desafio da grande demanda para preservar a cinematografia nacional. 
Silva (2011) apresenta conceitos fundamentais referentes ao patrimônio documental fotográfico, audiovisual e sonoro, 
considerando-os simultaneamente como monumento e documento. Traz como discussão a conscientização e ações correlatas 
aos acervos audiovisuais, o desafio das políticas públicas, alternativas e propostas de ação. 
 
A seguir, apresentamos brevemente trechos de leituras realizadas no segundo período como bolsista. 
 
O texto “Irradiação ajuda a preservar bens históricos e culturais” (ASCOM / CNEN; IPEN, 2012) aborda as vantagens que a 
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radiação traz na conservação de bens do patrimônio histórico, artístico e cultural, destacando experiência bem sucedida com o 
procedimento radioativo. Já Damião (2009) apresenta as implicações das ações de preservação no processo de restauração, as 
conseqüências nefastas, o alto custo econômico. O artigo ainda defende a importância da adoção de estratégias de preservação 
de longo prazo. Segundo o autor, ‘‘as práticas e técnicas que retardam a deterioração e os danos que podem ser ocasionados se 
demonstram muito mais eficazes e mais baratas que qualquer procedimento de restauração, sempre limitados e pontuais’’. No 
texto de Hollós (2010) temos acesso à trajetória da preservação documental no Brasil e as lutas em busca da 
institucionalização do Arquivo Público. 
 
Vale registrar que, ainda na primeira fase da bolsa (e que antes não havíamos registrado), para o enriquecimento do contato de 
bolsistas com pesquisadores de renome, o grupo CRIDI teve o privilégio de receber o diretor do CPDOC-FGV, antigamente 
denominado Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, agora denominado Escola de 
Ciências Sociais da FGV, prof. Dr. Celso Castro, que relatou a trajetória da instituição e suas experiências como dirigente. 
 
Finalizo o Relatório com a decisão de continuar no grupo de pesquisa, com a concordância de meu orientador, prof. Rubens 
Silva, como voluntária, atuando nesta mesma pesquisa, em colaboração com a nova bolsista que me substitui no momento. 

 
6. REFERÊNCIAS:  
ARQUIVO NACIONAL. Entrevista com Patrícia de Filippi e Mauro Domingues. Revista Acervo, Rio de Janeiro, v. 16, 
no1, p.95-102, jan./jun. 2003. 
Disponível em: http://revistaacervo.an.gov.br/seer/index.php/info/article/view/232/195. Acesso em 20/01/2014. 
 
ASCOM / CNEN; IPEN. Irradiação ajuda a preservar bens históricos e culturais. JC e-mail 4542, de 18 de Julho de 2012. 
Disponível em: http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.php?id=83319. Acesso em 28/03/2014 
 
CAMARGO, Célia. Informação e Memória: A cinemateca brasileira e o patrimônio histórico audiovisual. Revista Acervo, 
Rio de Janeiro, v. 16, no1, p. 143-154, jan./jun. 2003. Disponível em: 
http://revistaacervo.an.gov.br/seer/index.php/info/article/view/238/200. Acesso em 20/01/2014.  
 
DAMIÃO, Renato. A implicação das ações de preservação no processo de restauração fílmica. Publicado em 03 de agosto de 
2009. Disponível em http://www.ctav.gov.br/plano-geral/?p=243. Acesso em 04/08/2009. 
 
EPIFÂNIO, Nuno Miguel. Análise da recolha de dados: interpretação estatística sobre o processo de evolução e 
funcionamento dos arquivos audiovisuais. PontodeAcesso, Salvador, V.7, n.2 , p. 158-185, ago. 2013. Disponível em: 
http://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistaici/article/view/6778/6144. Acesso em 20/01/2014.  
 
HOLLÓS, Adriana Cox. Fundamentos da Preservação Documental no Brasil. Revista Acervo. Rio de Janeiro, v. 23, nº 2, 
p.13-30, jul./dez 2010. Disponível em: http://revistaacervo.an.gov.br/seer/index.php/info/article/view/8/6 . Acesso em 
28/03/2014. 
 
SILVA, Rubens Ribeiro Gonçalves da. Fundamentos, desafios e alternativas para a salvaguarda e difusão de patrimônio 
documental fotográfico, audiovisual e sonoro.  Ci.Inf..Brasília, DF, v.40, n.3, p.492-509,set./dez.2011. Disponível em: 
http://revista.ibict.br/ciinf/index.php/ciinf/article/view/2050/1450 . Aceso em 20/01/2014. 
 
VAN MALSSEN, Kara. Preservando o legado da cineasta Helen Hill. Revista Acervo. Rio de Janeiro, v. 23, nº 2, p.89-104, 
jul./dez 2010. Disponível em: http://revistaacervo.an.gov.br/seer/index.php/info/article/view/14/12. Acesso em 20/01/2014. 
 
OUTRAS OBRAS ESTUDADAS: 
 
ALVES, Marcus Vinicius Pereira. Uma proposta de tratamento do Acervo César Nunes. Acervo, Rio de Janeiro, v.16, n 1, 
p.69-82, jan./jun. 2003. Disponível em: http://revistaacervo.an.gov.br/seer/index.php/info/article/view/230/193 . Acesso em 
20/01/2014 
 
ARAÚJO, Walkiria Toledo de . Uso da informação audiovisual em bibliotecas: dados de pesquisas. Inf. & Soc.:Estudos,  
João Pessoa, v.2, n.1, p.35-41, jan./dez. 1992. Disponível em: http://www.ies.ufpb.br/ojs/index.php/ies/article/view/42/1349. 
Acesso em 20/12/2013 
 
BEZERRA, Laura. Política Culturais :teorias e  práxis. Disponível em: 
http://culturadigital.br/politicaculturalcasaderuibarbosa/files/2010/09/22-LAURABEZERRA.1.pdf . Acesso em 20/01/2014 
 
FREIRE, Rafael de Luna . Acervo documentais de arquivo audiovisuais. São Paulo: Annablume: Fapesp: Socine,2008. 
 
FELICE, Fabrício. O Todo pela Parte. Acervo, Rio de Janeiro, v.16, n 1, p.63-68, jan/jun. 2003. Disponível em: 
http://revistaacervo.an.gov.br/seer/index.php/info/article/view/230/193 . Acesso em 20/01/2014 



 

 4 

 
HOLLÓS, Adriana Cox. SILVA, Rubens Ribeiro Gonçalves da. Preservação Audiovisual: Uma breve reflexão para uma 
estruturação curricular. Disponível em < http://soima.iccrom.org/brazil-education/> 26 /11/2013. 
 
MACAMBYRA, Marina. Manual de catalogação de filmes da biblioteca da ECA. São Paulo :Serviço de Biblioteca e 
Documentação, 2009.  
 
SERRANO, Jorge Caldera. Hacia la indización automática de documentos audiovisuales televisivos. Perspectivas em 
Gestão & Conhecimento, João Pessoa, v. 3, n. 1, p. 3-12, jan./jun. 2013. Disponível em: 
http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/pgc/article/view/15251/9320 .  Acesso 30/11/2013. 
 
 

 

7.  

 
                                                                          ASSINATURA DO BOLSISTA 

 

8. DATA: _____/______/______ 

 
                                                                           ASSINATURA DO ORIENTADOR 

 
9. PARECER DO ORIENTADOR: 

A bolsa da estudante foi interrompida devido ao seu mau aproveitamento do curso de idioma (inglês). Com mais de uma 
reprovação em módulos do curso a bolsa é interrompida, de acordo com as normas PIBIC da UFBA. De qualquer forma, 
como oportunidade que permita evitar interrupções traumáticas, a estudante permanecerá no grupo e na pesquisa. A estudante 
tem necessidade de aperfeiçoamento da escrita, da redação de documentos técnico-científicos, do aperfeiçoamento da 
exposição oral em trabalhos de equipe técnico-científica, e teve acompanhamento e colaboração do orientador ao longo da 
elaboração dos relatórios, mas, nestes casos, entendemos que esta é uma ação que deve ser realizada, por mais tempo que 
demande na agenda do orientador, pois é uma necessidade que não deve ser esquecida, contribuindo assim com a capacitação 
de estudantes eu têm potencial, mas que se sentem, de certa forma, intimidados diante de atividades de alto nível científico. 
Dediquei, portanto, grande tempo na elaboração dos relatórios com a estudante, aproveitando o momento para atuar como 
educador, de uma forma mais geral, e não como cientista. A chance dada à estudante será acompanhada de perto pelo 
orientador, de forma a verificar a realidade de sua continuidade no grupo e na pesquisa. A estudante sabe disso com clareza. 

 
10. PARECER DA INSTITUIÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


