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RESUMO 

Este relatório aborda o período de 01/04/2014 a 31/07/2014 no qual adentrei no grupo de estudos sobre 
Cultura, Representação e Informação Digitais (CRIDI), como bolsista-substituta em lugar da aluna Deise dos 
Santos Nascimento. Esse relatório busca apresentar a minha experiência teórico-prática no grupo de estudos 
CRIDI, dessa maneira, compartilho uma parte do conhecimento acerca da salvaguarda audiovisual que 
conquistei com as leituras de artigos e entrevistas de profissionais que dedicam a sua vida ao estudo e a busca 
pelo desenvolvimento dessa área. Deixando de lado as questões teóricas, eu me dedico a uma exposição da 
minha vivência no grupo – o que fiz enquanto bolsista pratica e teoricamente e aproveito para relatar alguns 
pontos que me chamaram muita atenção. No mais, apresento algumas tarefas que, infelizmente, por falta de 
tempo e compatibilidade acabaram sendo esquecidas, mas que agora, ao fim dessa primeira fase do projeto, 
virão a serem cumpridas. 

 

1. INTRODUÇÃO 

É comum entendermos o audiovisual como mera ferramenta de lazer. Não é. O audiovisual é, acima de tudo, 
uma ferramenta de investigação, de construção e resgate histórico. Mas, dificilmente enxergamos isso. 
Arantes (2013, s/p) mostra em sua reportagem como o cinema foi utilizado como uma ferramenta política 
para dois governos diferentes: “O tema foi tratado nesse livro a partir de um estudo de história comparada 
que enfocou dois regimes distintos: uma ditadura de tipo totalitário, representada pelo governo nazista na 
Alemanha; e uma democracia de tipo liberal, representada pelo governo de Franklin Delano Roosevelt nos 
Estados Unidos da América. Ambos tiveram 12 anos de duração; ambos se estenderam de 1933 a 1945; 
ambos utilizaram com mestria o cinema como instrumento de cooptação e adestramento da opinião pública, 
dentro e fora dos respectivos países.”. Assim, podemos ver como algo que parece tão simples como o cinema 
transformou-se em uma arma para manipular as pessoas.  
Dessa maneira, pode-se afirmar a importância do estudo, não só do cinema, mas do audiovisual em geral para 
o desenvolvimento de outras áreas como a história, mas também de outras ordens, como “estéticas, técnicas 
e o que mais se desejar procurar nele” (FELICE, 2003, p. 67). Os textos que foram distribuídos para os 
integrantes da pesquisa nos mostraram exatamente isso: a importância do audiovisual para o mundo, porém 
nos confirmaram isso através das dificuldades que são encontradas para a elaboração do trabalho daquele 
que se dedica a salvaguardar a nossa história que não é nem escrita, nem oral, mas também nos mostraram 
pelo ângulo dos avanços e saltos que a área tem dado em direção a um futuro que conhece muito bem o seu 
passado.  
Assim, me dedico a narrativa do andamento da pesquisa desenvolvida pelo grupo de estudos CRIDI, de como 
se deu, para mim, a parte teórica e como está sendo essa caminhada em direção a uma postura mais prática. 
Além disso, trago as ideias do que foi apreendido em minhas leituras na busca de uma maior compreensão 
dessa área tão complexa, porém que está muito próxima de nós. No mais, aponto algumas pendências e o 
que faremos para resolvê-las o mais breve possível.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Inicialmente, para mim, que entrei no grupo como bolsista substituta, esse período da pesquisa enveredou or 
um caminho mais teórico, pois tinha a necessidade de avançar no tema, para conseguir acompanhar a 
caminhada dos meus colegas bolsistas, assim, tive contato com textos que me mostrou uma área que é muito 
estudada, porém ainda é pouco conhecida e valorizada. Todos os textos possuem uma visão reflexiva sobre os 
problemas que permeiam o campo do audiovisual no Brasil e no mundo, voltando os nossos olhos para as 
grandes perdas que já sofremos.  
Em um segundo momento, a pesquisa partiu para a parte da ação (e da criação), onde mudamos o nosso 
comportamentopara algo mais ativo. Várias responsabilidades nos foram atribuídas: confecção de textos, 
produção de eventos e exposição do nosso conhecimento. Com a produção da comunicação e nossas 
apresentações orais, tivemos a oportunidade de mostrar o que aprendemos enquanto bolsistas do grupo de 
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estudos CRIDI; foi um trabalho árduo – como sempre é – passar as ideias para o papel, ainda mais (ou 
principalmente) por se tratar de uma área tão rica quanto a do audiovisual, porém, construímos e 
apresentamos trabalhos que foram elogiados e que nos mostraram que estávamos trilhando o caminho certo.  
Além disso, ainda extraímos mais conhecimento: a organização do II Seminário CRIDI de Pesquisa (II SECRIDI) 
nos ensinou sobre os bastidores da organização de um evento, que se resumem em inúmeras reuniões para 
debates de assuntos que vão desde a divulgação do evento até os detalhes mínimos, como a água que é 
servida aos palestrantes; ainda aprendemos sobre toda a burocracia que ronda a organização de um evento: 
papelada, prestação de contas e os relatórios que vêm depois.  

 

3. RESULTADOS 

Os frutos gerados por essa pesquisa são de extrema importância para uma área que ainda é tão frágil nesse 
aspecto, especialmente porque, nas palavras de Mauro Domingues (à época atuando como supervisor do 
Laboratório de Digitalização da Coordenação de Preservação do Acervo do Arquivo Nacional, no Rio de 
Janeiro) em entrevista ao Arquivo Nacional (2003): “A carência de equipamentos se dá pela falta de pesquisa. 
Infelizmente, as universidades brasileiras, que deveriam estar à frente da pesquisa, em todas as áreas, sofrem 
cada vez mais com a falta de estrutura. Algumas iniciativas ocorrem, mas ainda é muito pouco”, ou seja, 
mesmo com todo o avanço que a área vem tendo nos últimos tempos, a pesquisa ainda é muito escassa.  E 
podemos dizer que esse foi um dos primeiros resultados da nossa pesquisa: o reconhecimento de uma área 
que é envolvida por problemas. A maioria das queixas são voltadas para o alto custo e para as poucas verbas 
para a realização das intervenções que devem ser feitas sobre o acervo que é, normalmente, muito delicado. 
Além disso, o baixo número de profissionais e a falta de uma matriz curricular adequada para a formação 
profissional também são incômodos relatados com frequência... É importante destacar que conseguimos 
identificar esses problemas não só através da leitura de textos e entrevistas, mas também da releitura das 
respostas que foram extraídas de um questionário que foi aplicado pelo grupo CRIDI em instituições 
audiovisuais entre 2005 e 2007. 
Não tive a oportunidade de participar das discussões dos textos que foram lidos, das apresentações que 
foram feitas em busca de um debate que firmasse mais as ideias acerca do audiovisual, isso porque a minha 
participação no grupo de estudos CRIDI só veio a acontecer bem mais tarde. Entretanto, por conta própria, 
produzi fichamentos que me ajudaram a facilitaram a compreensão do texto e a sua posterior utilização para 
a construção da minha comunicação escrita. A maioria dos textos tratava sobre a problemática da 
salvaguarda da documentação audiovisual, analisando as suas mais variadas vertentes, sendo que algumas 
eram mais gerais, mas outras buscavam nos apresentar pontos mais específicos que mostram quão árdua e 
desafiadora é a missão dos profissionais que trabalham com esse material, já que uma gama de dificuldades 
tendem a aparecer devido às próprias características do acervo. Heffner (2008, s/p) foi um dos autores que 
apontou esses desafios, afirmando que “tão poucos jamais dariam conta daquilo tudo e naquelas condições 
tão precisas, sabendo-se de antemão da escassez de recursos humanos e financeiros, tecnologia, infra-
estrutura adequada, falta de cursos especializados no país e do fato de que as latas  nunca param de 
multiplicar-se.”  
O nosso conhecimento veio a ser posto em prática com a solicitação que nos foi incumbida: de 
desenvolveruma comunicação que estivesse associada ao nosso Plano de Trabalho. A ideia era que a 
comunicação fosse apresentada no evento do X Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura 
(ENECULT), porém, infelizmente, algumas produções não estiveram prontas até o prazo que foi estabelecido, 
impossibilitando uma lapidação para que tivéssemos um produto final de qualidade. Assim, abandonamos a 
nossa participação no ENECULT e centramos toda a nossa energia para a conclusão da nossa produção.  
Elaborei o meu texto para a comunicação pensando em apresentar os resultados do embasamento teórico, 
de leituras e debates ocorridas no grupo de estudos. Para isso, expus uma breve parte histórica, mostrando as 
dificuldades iniciais que foram encontradas e o desenvolvimento do interesse acadêmico sobre a temática do 
audiovisual; Heffner (2008) nos mostra que esse processo se iniciou na Europa do século XX, marcado pelo 
surgimento das coleções de filmes e a inclusão desse conceito em alguns dicionários da época, chegando ao 
Brasil em 1910, com a criação da antiga Filmoteca do Museu Nacional, uma das iniciativas pioneiras do 
antropólogo Edgard Roquette-Pinto, que viria a funcionar como um repositório dos primeiros filmes 
produzidos, por ele, dos índios nambiquaras (ROQUETTE-PINTO, 2002, p.15). Depois dessa breve introdução 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, CRIAÇÃO E INOVAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE INICIAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO 
 

 

Plano de Trabalho do Estudante  Pág. 4/6 

histórica, exponho os principais problemas relatados, como, por exemplo: necessidade de fomento para uma 
política de preservação no Brasil, importância da conscientização da preservação, conscientização sobre a 
conservação preventiva por parte das produtoras de filmes, maior preparo dos funcionários para enfrentar 
situações de risco, formação e aperfeiçoamento de profissionais que atuem nessa área e importância da 
coleta e a preservação do acervo não-fílmico. Por fim, explana sobre a necessidade de uma maior 
aproximação com o público como uma relação importante para a resolução de alguns desafios, facilitando a 
missão que as instituições audiovisuais possuem de “gerar informações, metodologias e conhecimento, 
difundindo tal produção em todas as suas manifestações” (CAMARGO, 2003, p. 143). 
Foi decidido, então, que o texto viria a ser apresentado como comunicação durante o II SECRIDI. A 
organização do evento foi um processo muito trabalhoso e cansativo, por ter acontecido em um período 
muito curto, encontrando alguns percalços, exigindo diversas reuniões e processos burocráticos, porém, 
como já disse antes: a característica multidisciplinar contribuiu para a resolução desses desafios. O II SECRIDI 
aconteceu no dia 10 de junho no Auditório da Faculdade de Direito da UFBa e trouxe grandes aprendizados 
para a nossa jornada acadêmica. Graças a participação e o diálogo entre os membros do grupo foi possível 
avançar e realizar um evento produtivo, com a participação não só de membros do grupo, mas de convidados 
que deixaram em todos os participantes as marcas de seus trabalhos e por compartilharem conosco seus 
conhecimentos. 
Fora da sala de reuniões, a pesquisa vem se expandindo e deixando suas pegadas pelo Brasil. Vem sendo 
realizada uma pesquisa de campo em instituições públicas de Salvador (BA), do Rio de Janeiro (RJ), de Belo 
Horizonte (MG) e de São Paulo (SP). Esse trabalho é realizado através de visitas técnicas e de coleta de dados 
por meio de questionários dirigidos aos gestores e aos usuários da documentação audiovisual para que 
possamos conhecer a real situação das instituições.  

 

4. DISCUSSÃO 

A maior discussão que encontrei nos textos e que pude relacionar com o meu plano de trabalho, e que 
acabou tornando-se o meu foco na minha comunicação escrita foram as dificuldades que se encontram 
durante o processo de salvaguarda. Obviamente essa não é uma questão fácil, em qualquer situação de 
qualquer tipo de bem cultural, porém, com os arquivos audiovisuais torna-se uma questão mais delicada por 
se tratar de um material sensível (geralmente, auto inflamável) e, também por questões que não são voltadas 
para a questão material do acervo.  
Nesse nível mais técnico podemos começar descrevendo um problema que é bastante comum: a falta de 
conscientização da importância do audiovisual no Brasil. Esse problema não está relacionado só a um 
incentivo governamental, nas palavras de Camargo (2003, p. 145), pois se trata de uma responsabilidade que 
não é unilateral, envolve “a participação do Estado e de representantes da sociedade”. Assim, vemos como é 
importante o reconhecimento desse patrimônio e como é necessária a valorização desse processo de 
preservação. Isso nos levaria a um crescimento no interesse ao incentivo do desenvolvimento de uma política 
de preservação do patrimônio audiovisual brasileiro para futuro resgate e salvaguarda da nossa história. 
Ainda falando sobre conscientização, é importante ressaltar o papel das produtoras de filmes: a maioria dos 
filmes entregues para as cinematecas estão em um péssimo estado, o que dificulta o processo de 
preservação, sendo que é importante lembrar as palavras de Patrícia de Fillipi em sua entrevista ao Arquivo 
Nacional (2013): “entenda-se aqui, por preservação, o conjunto de ações que conjuga documentação, 
catalogação, restauração, divulgação e preservação.”. Por isso, é fundamental que haja uma política de 
conservação preventiva (método passivo que é utilizado para aumentar a durabilidade do acervo).     
Acredito que para que a preservação entendida nos termos de Patrícia de Fillipi, para ser plena deve englobar 
todos os aspectos do arquivo audiovisual, isso significa que é fundamental levar em conta a preservação do 
acervo não fílmico (roteiros, panfletos, notícias de divulgação em jornais, revistas, cartazes, etc.), já que esse 
acervo, que recebe pouca atenção,é muito útil para a reconstituição de informações que contribuem para a 
identificação, classificação, sistematização do próprio acervo e sua futura disseminação, tornando-se, assim, 
útil para todos.  
Cabe aqui apontar a importância de aumentar o quadro de profissionais que lidam com esse tipo de material, 
mas sem esquecer-se de qualificar ainda mais os profissionais que já atuam. É importante falarmos disso aqui 
e em qualquer outro lugar porque vem se buscado a criação de um profissional com um novo perfil, Hollós e 
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Silva (2009, s/p.) o descreve como: “um profissional proativo, capaz de adotar estratégias de ação baseada na 
sustentabilidade, na visão sistêmica do problema e na implantação de programas para a preservação e o 
acesso continuado aos acervos para as gerações presentes e futuras.”. (HOLLÓS; SILVA, 2009, s/p.) 
É importante falar que essa área vem passando por inúmeros avanços. Muito embora as pesquisas ainda 
sejam poucas, vemos que o interesse pelo audiovisual vem aumentando mesmo que de maneira ainda tímida, 
e vemos isso não só ligado aos filmes, mas também a outros arquivos audiovisuais: Fabricio Felice (2003) 
narra a sua experiência com os cinejornais Atualidades Atlântida; Hollós (2010) nos mostra o avanço da 
conceituação e das técnicas de preservação/conservação dos arquivos dentro do Arquivo Nacional; com Alves 
(2003) tivemos a oportunidade de conhecer o processo de organização e recuperação do Acervo César Nunes, 
mostrando por etapas o que aconteceu, dando um foco especial à questão da identificação e organização do 
acervo; além disso, uma reportagem de José Tadeu Arantes (2013) nos mostrou como o audiovisual vem 
sendo estudado e mostrado como uma forma de manipular as pessoas.  
Assim, podemos perceber que não são só com as ações realizadas nas cinematecas, nos laboratórios que 
acontece o desenvolvimento dessa área, na verdade, ela se dá principalmente nas construções desses artigos 
que nos abrem os olhos para que possamos conhecer um dos nossos maiores tesouros.    
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6. ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO 

- Reuniões semanais para debates que contribuem para a organização e desenvolvimento do grupo de 
estudos CRIDI;  






