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RESUMO 

 
No cenário contemporâneo da sociedade em rede, onde a tecnologia da informação produz um mundo de 
tele-vivência, a pesquisa em desenvolvimento “Preservação digital de acervos audiovisuais em instituições 
estaduais e municipais em Salvador”, cujo objetivo é fazer um mapeamento do acervo institucional no âmbito 
estadual e municipal torna-se extremamente relevante. Tal levantamento, estruturado a partir de um 
arcabouço teórico interdisciplinar, permite uma reflexão concisa dos problemas identificados nos acervos 
audiovisuais no estado da Bahia. O estudo aprofundado deste objeto de pesquisa permite desenvolver 
mecanismo teórico e tecnológico apropriado para a salvaguarda do nosso patrimônio histórico cultural diante 
da fugacidade/ obsolescência das diferentes tecnologias digitais e, também da movência referente à política 
pública brasileira. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Dentro do cenário contemporâneo da sociedade em rede, resultante do advento das tecnologias da 
informação, o audiovisual é entendido como mecanismo central na difusão de experiências, práticas e 
formações discursivas.  
Nesse sentido, faz-se necessária uma análise cautelosa da cultura midiática, onde o cinema, a televisão e a 
internet formam, segundo Santaella (2002), a chamada tele-vivência, que é criadora de um vínculo social 
dialógico imprescindível para a comunicação humana.  
A complexidade inerente aos estudos do audiovisual perpassa pelo paradigma epistemológico existente na 
contemporaneidade, onde, segundo Hóllos e Silva (2007), se requer um pensamento multidisciplinar e 
interdisciplinar, ligação esta imprescindível para a criação de ferramentas tecnológicas e cientificas que 
permitem a salvaguarda da memória. Nesse âmbito, a universidade e as diferentes áreas de conhecimento 
deverão superar a segmentação de saberes própria do pensamento moderno.  
A preservação, conservação e restauração dos acervos audiovisuais são fundamentais para a salvaguarda da 
memória cultural brasileira diante da movência e do caráter econômico assimétrico, aprofundado na 
globalização marcada pela instantaneidade, fragmentação e fugacidade. Nesta perspectiva, a memória é um 
lugar de diálogo entre o passado e o futuro imprescindível para a reflexão da trajetória humana ao longo dos 
séculos. 
Sendo assim, o Plano de Trabalho, “Preservação digital de acervos audiovisuais em instituições estaduais e 
municipais em Salvador”, colocou em evidência a redefinição ou reconfiguração do papel do Estado na 
formulação de políticas públicas culturais responsáveis pela salvaguarda do patrimônio histórico cultural, 
principalmente pelo fato da preservação fazer parte da cadeia complexa de produção, ou seja, “... os elos do 
processo produtivo audiovisual: criação, produção, distribuição, fruição, preservação e formatação” 
(MOREIRA; BEZERRA; ROCHA, 2011, p.134). 
Conforme as referências teóricas utilizadas neste estudo, as políticas públicas da cultura são, segundo Rubin 
(2010), marcadas por tristes tradições: autoritarismo, ausências e instabilidades. Esta realidade pode ser 
confirmada a partir das experiências acumuladas ao longo de anos em instituições como, por exemplo, o 
Arquivo Nacional e a Cinemateca Brasileira, descritas nos textos de Felice (2003), Camargo (2003) e Alves 
(2003), assim como na entrevista de profissionais experientes, como Patrícia Filipe e Mauro Domingues 
(ARQUIVO NACIONAL, 2003), que atuam na área de preservação, restauração e conservação. 
A partir das leituras destacadas na pesquisa, verificamos as consequências das tristes tradições que 
marginalizaram a preservação dos investimentos públicos na salvaguarda da memória nacional demonstrando 
assim a fragilidade e os riscos inerentes nesse processo. Ao longo de anos perpetua-se, por parte do Estado, 
uma desvalorização dos problemas existentes nas instituições, como falta de recursos financeiros adequados 
e qualificação da mão de obra. 
Outro problema relevante, apontado nas referências teóricas utilizadas na pesquisa em relação a preservação 
digital, diz respeito à longevidade digital: “Hoje os limites de um trabalho digital não são mais confinados em 
um único arquivo. Frequentemente, uma página da web incorpora imagens, gráficos e botões que são 
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armazenados em arquivos distintos (algumas vezes até em servidores separados gerenciados por diferentes 
organizações).” (BESSER, 2010, p.63).  O nível de obsolescência engendrado pelo mercado ameaça tornar 
reféns da lógica de mercado a memória, a preservação e a conservação. 
A formulação de métodos teóricos e práticos na preservação digital dos acervos audiovisuais permite o uso, 
em nossa pesquisa, de aplicativos como o SurveyMonkey, ferramenta tecnológica necessária para aplicação 
do pensamento lógico.  
A importância estratégica desta pesquisa sobre a preservação audiovisual é fruto das profundas 
transformações do mundo contemporâneo, onde a relevância das comunicações e das novas tecnologias 
coloca o homem pós-moderno no epicentro da movência da sociedade líquida 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A investigação teórico-metodológica em andamento consistiu, primeiramente, na leitura, discussões e 
fichamentos dos textos, apresentados semanalmente nas reuniões do grupo de pesquisa CRIDI (Cultura, 
Representação e Informações Digitais), com o objetivo de agregar um arcabouço teórico e uma reflexão 
crítica a respeito do tema desenvolvido na pesquisa. 
Além de reuniões semanais, o grupo CRIDI utiliza o ambiente Moodle, da UFBA, e o aplicativo Wunderlist, de 
designação e acompanhamento de tarefas, também adquirido com os recursos disponibilizados para 
pesquisa. Usamos ainda a dinâmica lista de discussão institucional (UFBA), por emails, para debater e 
gerenciar as atividades de pesquisa. 
No segundo momento fizemos a transcrição dos questionários oriundos da primeira fase da pesquisa, 
realizada entre 2005 e 2007 para o ambiente remoto do software SurveyMonkey, adquirido com os recursos 
disponibilizados para a pesquisa.  A inserção de dados ocorreu de forma manual, seguida de auditorias 
consecutivas rigorosas dos dados inseridos pelos bolsistas no ambiente, a fim de evitar possíveis distorções de 
informações na inserção dos dados coletados. 
No terceiro momento: 
 -Foram disponibilizados no ambiente moodle, o resultado dos dados da pesquisa, referente aos questionários 
transcritos para o Survey  Monkey para serem analisados pelos bolsistas; 
-Pesquisa na internet de vídeos referentes a limpeza de fitas VHS  
- Leitura complementar de livros como “Imposturas Intelectuais” (SOKAL e BRICMONT, 2012) e “A Ideologia 
Alemã” (MARX, 1986), entre outros. 
- Utilização de IPAD Samsung Galaxy adquiridos pelo grupo CRIDI  com os recursos disponibilizados para a 
pesquisa; 
- Uso da plataforma GERE disponibilizada pela Superintendência de Tecnologia da Informação da UFBA para  
planejamento e organização do Segundo Seminário CRIDI de Pesquisa (II SECRIDI), realizado no dia 10 de 
junho de 2014; 
- Visitas técnicas realizadas pelo professor Rubens e o estudante bolsista CNPq Ricardo Chagas  aos principais 
centros de referências em preservação do Brasil, a exemplo do Arquivo Nacional no Rio de Janeiro e CRAV em 
Belo Horizonte, Minas Gerais;  
-Produção de comunicações oral e escrita para apresentação no seminário II SECRIDI- 2º Seminário CRIDI de 
Pesquisa;  

 

3. RESULTADOS 

Podemos destacar como resultado da pesquisa em andamento o aprimoramento da linguagem teórica, 
conceitual e metodológica inerente ao tema preservação digital de acervos audiovisuais, resultante dos 
fichamentos dos textos e apresentações em formato de seminário nas reuniões semanais do grupo de 
pesquisa. 
 O resultado das  visitas técnicas realizadas pelo professor Rubens e o bolsista Ricardo Chagas ao Arquivo 
Nacional, CRAV e outras instituições permitiu verificar in loco a vivência de instituições em relação aos 
avanços e retrocessos na área de  preservação digital. Outro ponto importante, a ser destacado são as 
apresentações no II SECRIDI - 2º Seminário CRIDI de Pesquisa, que ampliou nossos horizontes a respeito das 
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diferentes pesquisas na  área de preservação digital, assim como seus principais desafios. 
A relevância dos estudos na área de preservação dos acervos audiovisuais é incontestável. Esperamos 
contribuir para o aprofundamento do debate científico, de forma a criar novos métodos teóricos e práticos 
que permitam conscientização e acesso ao patrimônio histórico cultural proporcionando uma dimensão 
cidadã da cultura. 

 

4. DISCUSSÃO 

A discussão do tema preservação audiovisual perpassa pelo levantamento e análise das referências 
bibliográficas indicadas nesta etapa da pesquisa, e outras referências de nossa iniciativa pessoal, onde 
algumas problemáticas são aqui destacadas: 
- O texto de Felice (2003) aponta questões cruciais que envolvem a preservação, conservação e restauro da 
história recente da produção audiovisual brasileira. O autor descreve o estado e as dificuldades inerentes ao 
acervo da Atlântida, a exemplo das complicações advindas da “síndrome do vinagre”, processo que destrói as 
películas de acetato, assim como das lacunas de informações, devido à discrepância existente entre os rolos 
de negativos de imagem e de som, dificultando o processo de catalogação; 
- A entrevista de Patrícia de Filipi e Mauro Domingues (ARQUIVO NACIONAL, 2003) demonstra a perspectiva 
de profissionais experientes que trabalham na área de preservação e restauro em duas instituições públicas 
brasileiras, o Arquivo Nacional e a Cinemateca Brasileira, responsáveis pela memória nacional. Nesse 
contexto, os entrevistados expõem suas dificuldades, como falta de profissionais capacitados, política pública 
de preservação em longo prazo, recursos financeiros, infraestrutura e técnica adequadas; 
- No texto de Camargo (2003) verificamos a importância e a origem da Cinemateca Brasileira para a 
preservação do patrimônio audiovisual brasileiro. A instituição é referência na preservação de imagens em 
movimento na América Latina e foi decisiva para a criação de um pensamento cinematográfico que coloca a 
memória audiovisual como eixo central de suas ações na sociedade. A autora destaca algumas atividades 
desenvolvidas pela Cinemateca como o Censo Cinematográfico Brasileiro e o Anuário do Cinema Brasileiro 
cujo objetivo é promover uma inclusão cultural e uma dimensão cidadã da cultura; 
- O texto de Caldera-Serrano (2013) faz uma análise da indexação automática de documentos audiovisuais 
televisivos e destaca as mudanças paradigmáticas a partir do advento de novas tecnologias estruturadas a 
partir de um pensamento multidisciplinar. Nesse percurso, os elementos que envolvem a semântica 
discursiva são fundamentais para a criação de um sistema de busca harmônico que facilite a identificação do 
registro documental; 
- O texto de Epifânio (2012) faz um estudo dos acervos audiovisuais em Portugal, através de um método 
quantitativo na análise de quarenta e três instituições que trabalham direta e indiretamente com audiovisual. 
Nesse sentido, destaca questões relevantes, como falta de recursos financeiros, escassez de recursos técnicos 
e humanos para a preservação do acervo audiovisual; 
- O Manual de Catalogação de Filmes da Biblioteca da Escola de Comunicação e Artes (ECA-USP), desenvolvido 
por Macambira (2009), demonstra a experiência e dificuldade acumulada ao longo de anos na USP a respeito 
do tratamento de informações referente aos documentos audiovisuais, para a criação de ferramentas 
metodológicas adequadas para facilitar o acesso ao acervo de imagem em movimento; 
- No texto de Rubin (2010), que acrescentamos em nossas leituras por iniciativa pessoal, indo além das 
indicadas pela coordenação e orientação da pesquisa, podemos destacar a necessidade e a importância da 
criação de políticas públicas de cultura permanentes para a salvaguarda do patrimônio histórico cultural 
brasileiro, diante das tristes tradições definidas pelo autor, como ausências, autoritarismo e instabilidades 
que marcaram a trajetória ao longo dos anos a política cultural brasileira.  
- Nos textos de Besser (2010), de Shuller (2011) e de Ruiz, Térmens e Ribera (2012), pode-se verificar a 
preocupação com a preservação e a longevidade digital diante dos problemas gerados pela obsolescência nos 
dispositivos de armazenamento e formatos de arquivos digitais tornando impossível a leitura de algumas 
informações, a partir da criação de novas tecnologias digitais, ou seja, tais textos fazem um panorama da 
complexidade que envolve o mundo digital. 
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6. ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO 

-Reuniões semanais para organização e análise das atividades do grupo CRIDI 
-Leituras e fichamentos das referências teóricas indicadas pelo orientador, além de discussões nos encontros 
semanais do grupo 
-Aprendizado inicial e o uso dos aplicativos Wunderlist e ServeyMonkey 
-Apresentação de seminários com o professor visitante da FGV-CPDDOC no dia 22/08/13 com a equipe 
coordenadora do projeto 
- Comunicação oral, em reunião administrativa do projeto, dia 23/09/2013, sobre o artigo “Hacía la indizacíon 
automática de documentos audiovisuales televisivos” de Jorge Caldera-Serrano 
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- Leitura complementar sobre as políticas culturais brasileiras em relação ao audiovisual 
- Leitura e discussão do manual de catalogação da Escola de Comunicação da USP 
-04/12/2013, ingresso dos bolsistas Cinthia Figueirêdo e Ricardo Chagas, ingresso do CRIDI na rede Cariniana 
IBICT,Stanford University 
-Apresentação do  acervo AVES  CRIDI 12/01/2014 
- Pesquisa  na internet a respeito dos vídeos de limpeza de fitas VHS 
-26/03/2014 ingresso da bolsista Illana Mascarenhas no grupo Cridi 
- Apresentação seminário da tese de doutorado da estudante Mylène Marie Tanferri Machado 
PhD candidate under joint supervision, Université de Lausanne, Laboratoire Interfacultaire des Cultures et 
Humanités digitales,  Universidade Federal da Bahia, Programa de Pos-graduação em Ciências da Informação. 
- Leitura complementar de livros, como “Imposturas Intelectuais” (SOKAL e BRICMONT, 2012) e “A Ideologia 
Alemã” (MARX, 1986), entre outros. 
- Visitas técnicas realizadas pelo professor Rubens e o bolsista CNPq Ricardo Chagas ao Arquivo Nacional, 
CTAV no Rio de Janeiro, CRAV em Minas Gerais. 
-Treinamento na Superintendência de Tecnologia da Informação da UFBA para o uso da plataforma GERE 
- Produção de comunicações oral e escrita para a apresentação no II SECRIDI - 2º Seminário CRIDI de pesquisa 
realizado no dia 10 de junho de 2014 
 

 

7. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES CIENTÍFICAS E PUBLICAÇÕES 

Atuação como membro integrante da equipe de organização do evento II SECRIDI 2º Seminário CRIDI de 
Pesquisa, realizado no dia 10 de junho de 2014, no Auditório da Faculdade de Direito da UFBA, com a 
participação de convidados como do professor  Marcelo Siqueira do Arquivo Nacional, Pablo Sotuyo da Escola 
de Música da UFBA e Gillian Queiroga do Hospital das Clinicas da UFBA, além de todos os membros do grupo 
CRIDI de pesquisa. 
 
 

 

8. DIFICULDADES ENCONTRADAS / CAUSAS E PROCEDIMENTOS PARA SUPERÁ-LAS 

  
Neste processo de aprendizagem e descoberta destacamos algumas dificuldades, como acesso ao Moodle, 
escassez de pesquisas referentes a tecnologias inovadoras na restauração e indexação automática no estado 
da Bahia, infelizmente a greve da Polícia Militar em Salvador, dos servidores técnico-administrativos da UFBA 
e o recesso devido à Copa do Mundo prejudicaram o agendamento de algumas visitas técnicas in loco, nas 
instituições federais, estaduais e municipais de Salvador, embora visitas técnicas tenham sido realizadas em 
diversas nas cidades de Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Nesse sentido, o orientador, com mais um docente 
doutor do grupo de pesquisa, e com o bolsista CNPq AT-NS, Ricardo Chagas, elaboraram um questionário 
online, cuja URL foi enviada por email aos responsáveis pelos acervos das instituições selecionadas para a 
realização da pesquisa.  
As atividades desenvolvidas no grupo de pesquisa comprovam-se como extremamente importantes como 
iniciativa para a salvaguarda do patrimônio histórico e cultural audiovisual na Bahia e também no Brasil, 
podendo contribuir de forma efetiva na construção de conhecimento e influenciando políticas públicas de 
Cultura. 
 
 






