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RESUMO 

A presente pesquisa se desenvolveu construindo um arcabouço teórico de maneira crítica, que através da 
leitura e discussão de fatos e conceitos desembocou em sua constante reconstrução e reformulação. Para 
poder avançar e aprofundar-se no estudo do que seria o material audiovisual e o seu acesso no âmbito 
soteropolitano, a priori, foi necessário voltar-se para a compreensão da memória audiovisual, seu impacto e a 
premente necessidade de sua preservação, ao tempo em que se questiona o modo de preservar, e também o 
seu acesso, na universalização do conhecimento que projeta o significado e a importância deste material na 
sociedade no cumprimento da sua função científica, cultural e social. O projeto, onde o plano de trabalho está 
incluído, discute conceitos, técnicas e ações relativas aos acervos audiovisuais, na mesma percepção de 
universalização e difusão do conhecimento, além de apresentar desafios e alternativas das políticas de 
preservação e conservação. A metodologia aplicada utilizou-se de revisão bibliográfica, com leitura e 
fichamento das referências utilizadas. Além disso, houve a sistematização dos dados coletados na primeira 
fase da pesquisa no sistema SurveyMonkey e a utilização de diversas outras  ferramentas de comunicação 
interna, como o Wunderlist, o Moodle, e a lista do grupo CRIDI. A pesquisa empírica enfrentou problemas de 
ordem logística-temporal e por isso só se realizou parcialmente, permitindo apenas o acesso aos dados de 
2005 a 2007. Entretanto, esses dados somados ao cabedal de conhecimentos acumulados, permitiu a 
elaboração de uma comunicação analisando a situação do acesso remoto em instituições públicas, com a 
culminância deste texto na apresentação acontecida no dia 10 de junho de 2014, no II Seminário de Pesquisa 
CRIDI. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Ainda que desconhecida e negligenciada, a preservação de patrimônio audiovisual desponta como elemento 
fundamental na universalização do conhecimento e da cultura, proporcionando o acesso a elementos-chave 
na interpretação da representação e da memória. Historicamente as instituições públicas são as campeãs na 
vanguarda brasileira da salvaguarda das informações, ainda que enfrentando, muitas vezes, obstáculos 
intransponíveis, como o parco investimento. Destarte, no processo epistemológico a pesquisa permite, além 
da produção científica acadêmica, o resgate à história local, provocando a sensibilidade do sujeito do 
conhecimento de mergulhar tanto no saber formal que o permite caracterizar e categorizar aquela matéria, 
quanto a possibilidade de estar imerso em informações de outrora que se solidificam como uma ponte que 
melhor encaminha a apreensão, o sentimento e o conhecimento daquela época. 
 
A pesquisa abrange o entendimento de que a preservação de acervos audiovisuais engloba uma gama de 
documentação (inclusive não fílmica) que são essenciais na apresentação do material, na sua localização no 
período histórico, dentre outras ferramentas que auxiliem na tomada de conhecimento acerca deste objeto. 
Entretanto, não há uma política de preservação, tanto do material audiovisual per se quanto dos elementos 
acessórios essenciais na perspectiva da atividade cinematográfica como um todo. Como, precipuamente, o 
Estado brasileiro é a personagem de maior atuação neste campo, ainda que de maneira extremamente 
insuficiente, revela-se a necessidade então de se investigar e diagnosticar o status destes acervos e seus 
respectivos aparatos acessórios e exportar e/ou elaborar soluções que aperfeiçoem o seu agir. Além das 
discussões anteriores, outra temática que acaba por se embaraçar de modo recorrente na salvaguarda de 
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patrimônio intelectual é a ponderação entre a livre permissão de acesso à cultura e de forma oposta, a 
limitação a este acesso derivado de direitos autorais incidentes no patrimônio audiovisual, de modo que para 
oportunizar uma visão transdisciplinar, tenho tentado aproximar e se fazer dialogar a ótica do Direito e sua 
regulamentação com a perspectiva teleológica da matéria cultural sob o olhar da Ciência da Informação. 
 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Como o primeiro momento da pesquisa voltou-se mais ao acúmulo de conhecimento e ao debate acerca do 
que estava sendo apreendido, predominantemente houve uma sistemática leitura de textos e feitura de 
fichamentos destes. 
 
Além disso, houve também uma sistematização e posterior conferência de dados que foram coletados na 
primeira fase da pesquisa (realizada entre 2005 e 2007), que foram transferidos da antiga planilha “excel” 
para um repositório de ambiente virtual, armazenados no software SurveyMonkey, versão Gold, adquirida 
com recursos do projeto, que permite uma melhor coleta futura e manipulação dos resultados das amostras e 
mais adequada geração de gráficos. A conferência dos dados in natura e os dados cadastrados no 
SurveyMonkey foram feitas manualmente, de modo que pudemos conferir e reconferir o trabalho do outro, 
na busca da supressão de possíveis equívocos. 
 
No que tange aos métodos, além do software SurveyMonkey,outras técnicas foram aplicadas, principalmente 
na comunicação do grupo de pesquisa, como o Wunderlist e o ambiente Moodle, além da lista institucional 
do grupo, no ambiente de listas da UFBA. 
 
O Wunderlist, também adquirido em versão ampliada com recursos do projeto, é um aplicativo do tipo “to do 
list” que de maneira dinâmica auxilia o gerenciamento de atividades no grupo. Entretanto, houve algumas 
dificuldades na operação do aplicativo, chegando a interferir na sua funcionalidade.  
 
O ambiente Moodle foi consolidado como principal canal de comunicação e depositário do material 
produzido, abrigando também material pesquisado na web acerca da limpeza de fitas VHS. O site do CRIDI 
(Cultura, Representação e Informações Digitais) também foi restabelecido, com a renovação do layout 
contando com sugestões dos bolsistas PIBIC. 
 
Além disso, o grupo CRIDI adquiriu tablets que ficaram sob a posse dos bolsistas, otimizando o 
desenvolvimento da pesquisa de material e da elaboração dos respectivos trabalhos. 

 

3. RESULTADOS 

Como resultado, entendo que é passível de se destacar o acúmulo de conhecimento referente à 
conceituação, caracterização e posterior catalogação de documental audiovisual, na ciência das várias etapas 
que englobam o processo de preservação e na complementaridade com outros tipos de documentação. 
 
Também entendo como fruto deste trabalho a aproximação de uma perspectiva que compreenda a 
salvaguarda como um elemento básico do acesso à cultura, que ainda que enfrente obstáculos referentes à 
propriedade intelectual, busca conciliar os interesses sem desprezo por nenhuma das partes. 
 
De uma ordem mais prática, temos como resultado imediato preliminar os fichamentos das referências 
bibliográficas e apresentação de comunicação oral,durante reuniões administrativas da equipe do projeto, no 
formato de seminário atinente à caracterização do que se depreende que seja um acervo audiovisual. Outro 
elemento de destaque, talvez o mais importante, é o ambiente que resultou da adoção do aplicativo 
SurveyMonkey, com os dados da primeira fase da pesquisa já transferidos, e já preparado para a coleta dos 
novos dados a serem reunidos com a pesquisa. 
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Foram analisados os gráficos produzidos no software SurveyMonkey, a partir da coleta de dados realizada 
entre os anos 2005 e 2007, relacionando-os aos temas pré-determinados nos projetos de pesquisa. 
 
Além disso, foi realizado o II Seminário CRIDI de Pesquisa (II SECRIDI), onde todos os participantes do grupo de 
pesquisa puderam apresentar seus trabalhos, na culminância da feitura de comunicações escritas elaboradas 
em co-autoria com o orientador. O seminário foi organizado em um trabalho conjunto entre orientador e 
bolsistas e outros membros do grupo, como em aspectos logísticos e de identidade visual, e foi concretizado 
no dia 10 de junho de 2014, na Sala da Congregação da Faculdade de Direito. O II SECRIDI, além de um espaço 
dos membros do grupo de pesquisa, contou também com a presença de referências nacionais na temática, 
como Marcelo Siqueira, do Arquivo Nacional, e Pablo Sotuyo, da Escola de Música. 

 

4. DISCUSSÃO 

As discussões sobre as temáticas se desenvolveram tangenciadas pelas leituras feitas. 
 
O texto de Freire (2008), por exemplo, determina a importância que há na conservação do invólucro do 
material audiovisual na construção e manutenção de uma cinemateca que seja capaz de reunir em si o 
máximo de informações a respeito de uma obra, facilitando o acesso não só aos filmes e rolos, mas à melhor 
compreensão da obra, além de erigir uma crítica ao academicismo que reserva, muitas vezes, a atividade de 
preservação e pesquisa à uma lógica produtivista dos círculos universitários.  
 
O texto de Caldera-Serrano (2013), por sua vez, destaca o impacto da tecnologia na transformação das 
estruturas discursivas através da indexação automática, sem, contudo, dispensar a essencial interpretação 
humana como chave que irá decifrar a torrente de novas informações trazidas junto com essa tecnologia. 
 
E reforçando o protagonismo e a necessária atuação humana na preservação documental, o artigo de Hollós e 
Silva (2008) problematiza a realidade profissional brasileira, atacando as bases epistemológicas e 
metodológicas fundantes do conhecimento e encaminhando uma reflexão acerca da propositura imperativa 
de uma reforma curricular interdisciplinar. 
 
Demais artigos como os de Felice (2003), Camargo (2003) e Alves (2003), além da entrevista com Patrícia de 
Filippi e Mauro Domingues (ARQUIVO NACIONAL,2003), diagnosticam a difícil situação em que se encontra a 
nacional área de conservação documental. A despeito de algumas entidades pioneiras como a Cinemateca 
Brasileira, a Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e, na iniciativa privada, o LaboCine, há 
um abismo de desconhecimento e negligência em relação ao trabalho de restauração e conservação de 
material audiovisual. Sofre com o déficit de profissionais capacitados para atuar na área e as universidades 
que deveriam responder a essas demandas, sofrem pela falta de investimentos e infraestrutura, tendo que 
disputar o já apertado orçamento das instituições públicas de ensino. 
 
O artigo de Epifânio (2013) traz, então, uma perspectiva interessante, seccionando a mesma temática em 
Portugal, possibilitando um diagnóstico comparativo que nos revela semelhanças na falta de sensibilidade em 
que reside o trato à salvaguarda das informações. 
 
O Manual de Catalogação de Filmes da Biblioteca da ECA-USP, de Macambyra (2009), disponibiliza as linhas 
mestras necessárias ao trabalho de categorização de material audiovisual, levando em conta as informações 
mais óbvias e também os elementos mais técnicos e latentes, como os dados do negativo. A compreensão 
destes métodos é também parte elementar do trabalho de facilitar o acesso a acervos audiovisuais. 
 
Em um plano de embate que atravessa a temática, Souza (2011) demonstra a legitimidade dos direitos 
culturais garantidos constitucionalmente, afirmando a inexistência de uma absoluta exclusividade dos direitos 
autorais, de maneira que estes sejam temperados pelo apelo de caráter jurídico fundamental do acesso à 
cultura, de modo que nos conflitos entre a restrição e a liberdade de acesso, por exemplo, haja preferência 
para esta última.  
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Machado, Wildauer e Pinto (2013), por sua vez, problematizam a proteção dos direitos autorais em conteúdo 
digital. O direito digital enfrenta o desafio de estabelecer a salvaguarda do conteúdo e não restringir o 
usufruto do proprietário. O futuro aponta para o avanço dos digitalrights management, prenunciando talvez 
o estabelecimento de relações de confiança com o cliente que impeçam a sanção prévia a qualquer impostura 
cometida por este. 
 
Hidalgo-Goyanes e López-de-Solís (2014) abordam a constante reutilização de arquivos audiovisuais, e sua 
consequente dispersão a partir dos compartilhamentos nas redes sociais, e como isto se enquadra na lógica 
jurídica quando se apartam direitos de propriedade intelectual e contratuais, ou até mesmo se ofendem 
direitos fundamentais, tais quais os direitos de personalidade. 
 
Moraes (2014) traz um questionamento a respeito do aparato legal que ao reformar a arrecadação de valores 
sobre direitos autorais obstaculiza uma gestão coletiva e específica dos direitos de propriedade intelectual de 
obras audiovisuais, anulando-a compulsoriamente em contrapartida aos direitos garantidos pelos 
profissionais da área fonográfica. 
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6. ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO 

- Aprendizado inicial e prática de uso dos ambientes dos aplicativos Wunderliste SurveyMonkey. 
 
- Leituras e fichamentos dos textos indicados pelo orientador e que estão dispostos no ambiente Moodle. 
 
- Organização, sistematização e análise de dados coletados em pesquisa de campo anterior no sistema 
SurveyMonkey. 
 
- Elaboração de apresentação acerca dos dados sistematizados e analisado no sistema SurveyMonkey. 
 
- Pesquisa relacionada aos limites impostos pelos direitos autorais na efetivação do acesso à cultura. 
 
- Levantamento bibliográfico acerca das políticas culturais implementadas no Brasil durante a última década. 
 
- Apresentação de comunicação oral, em reunião administrativa do grupo de pesquisa, no dia 23 de setembro 
de 2013, sobre conteúdo do artigo “Acervos documentais de arquivos audiovisuais: desafios e propostas”, de 
Rafael de Luna Freire. 
 
- Estudo acerca de regras de catalogação de material audiovisual no Manual de Catalogação de Filmes da 
Biblioteca da ECA 
 
- Reuniões periódicas com orientador e equipe do projeto para discussão das temáticas inerentes à pesquisa e 
ao aperfeiçoamento de falhas demonstradas ao longo da composição dos trabalhos, como na construção de 
metodologias aplicadas à apresentação oral, construção de fichamentos, organização de dados, etc. 
 
- Pesquisa realizada acerca da limpeza de fitas VHS 
 
- Elaboração de comunicação escrita tratando do tema “Acesso remoto a acervos audiovisuais em instituições 
municipais em Salvador” 
 
- Comunicação oral apresentada no II Seminário CRIDI de Pesquisa, no dia 10 de junho de 2014, tratando do 
tema “Acesso remoto a acervos audiovisuais em instituições públicas”. 
 

 
 

7. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES CIENTÍFICAS E PUBLICAÇÕES 

- Apresentação de comunicação oral “Acesso remoto a acervos audiovisuais em instituições públicas” no II 
Seminário CRIDI de Pesquisa no dia 10 de junho de 2014. 
 
 






