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RESUMO 

O objetivo dessa pesquisa é entender a forma como as instituições públicas de Salvador (num primeiro 
momento as federais) preservam seus acervos audiovisuais e os disponibilizam para acesso. A pesquisa para o 
Plano de Trabalho, ainda em execução, pretende compreender o “estado da arte” da preservação de registros 
audiovisuais em instituições públicas de Salvador. Aborda problemáticas, referentes à salvaguarda e 
conversão digital de documentação arquivística audiovisual pública. Foram analisados textos básicos para 
formação sobre o tema, essenciais para o desenvolvimento teórico da pesquisa. A pesquisa pretende propor 
modelos para a salvaguarda da documentação audiovisual que as instituições públicas reúnem, guardam, 
preservam, produzem e oferecem. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Os documentos audiovisuais, objetos da pesquisa “Desafios e alternativas digitais para a salvaguarda e 
difusão do patrimônio público documental arquivístico audiovisual”, se caracterizam por imagens em 
movimento, com ou sem som, dispostos em um suporte analógico ou digital (fita VHS, fita Betacam, CD, DVD 
etc.). Os suportes, para serem gravados, transmitidos e compreendidos, necessitam de um dispositivo 
tecnológico. Há algum tempo era comum os centros de informação (arquivos, bibliotecas e museus) tratarem 
os filmes como sendo documentos especiais. Criava-se, assim uma dificuldade de identificar as características 
desse documento. Diante disso, o projeto de pesquisa analisa o estado geral dos arquivos audiovisuais em 
setores arquivísticos de instituições públicas em Salvador (num primeiro momento em instituições federais), 
com foco na política adotada, conteúdo dos documentos, conhecimentos da instituição produtora sobre 
preservação audiovisual, entre outros aspectos. 
A cidade de Salvador, capital da Bahia, possui uma grande quantidade de documentos, de vários formatos e 
em vários suportes, sobretudo nas instituições federais. Todavia não possui um levantamento sobre a 
produção ou mesmo sobre a acumulação documental em arquivos (fotográfica e/ou cinematográfica). Por 
esse motivo, no período de 2005 a 2007, executou-se a primeira fase do projeto de pesquisa, pioneiro em 
Salvador, referente ao levantamento desses acervos públicos. 
A pesquisa foi realizada no âmbito do Grupo de Estudos sobre Cultura, Representação e Informação Digitais – 
CRIDI, analisando-se o estado geral dos arquivos audiovisuais públicos. A importância crescente desses 
arquivos e a necessidade de conhecer e dar a conhecer a produção e a acumulação audiovisual justificam esse 
trabalho, que requer conhecimento básico, pelo menos, sobre suportes de diferentes documentos e 
formação profissional, além de ação do poder público para a preservação da memória audiovisual mantida 
em instituições da esfera pública. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 A pesquisa de natureza exploratória teve como objetivo compreender as condições de preservação do acervo 
documental audiovisual mantido por instituições audiovisuais federais de Salvador, por meio de uma analise 
dos fatos encontrados nas instituições. No segundo semestre da pesquisa iremos retornar as instituições 
pesquisadas na 1° etapa da pesquisa, 2005-2007, acrescentando outras instituições. Nesse momento, ainda 
de capacitação intelectual da equipe de bolsistas na temática, tornou-se essencial adquirir conhecimento 
mais amplo sobre o tema e debater o assunto, muitas vezes, com o grupo, utilizando o embasamento teórico 
adquirido. Realizaremos visitas técnicas, sete  anos depois das primeiras coletas de dados, de forma a 
conhecer a evolução (ou a estagnação, ou o retrocesso) daquela documentação nas unidades de arquivo já 
pesquisadas. Adotamos novos instrumentos de coleta de dados, agora se utilizando o aplicativo Survey 
Monkey Gold (SMG), de elaboração de questionários online e de visualização gráfica, tendo por base as 
primeiras planilhas resultantes dos questionários impressos submetidas aos usuários dos acervos e aos 
responsáveis pela documentação nas instituições pesquisadas. Diante disso os procedimentos metodológicos 
e materiais utilizados que acompanharam e resultaram de pesquisa bibliográfica e de estudos dirigidos 
compreenderam: 
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· Todos os encontros e reuniões administrativas da equipe do projeto são registrados em ata. 

Divulgação de informação (trabalhos, tarefas, atas) pela ferramenta wunderlist (software adquirido.  
pelo orientador da pesquisa, cuja finalidade é administrar e compartilhar tarefas) e pela lista.  
institucional de e-mail do grupo. 

· Acumulo de conhecimento referente a arquivos audiovisuais 
· Recolhimento de questionários (em suporte papel) para serem transferidos para ferramenta 

eletrônica. 
· Divulgação de informação (trabalhos, tarefas, atas) pela ferramenta wunderlist (software adquirido 

pelo orientador da pesquisa, cuja finalidade é administrar e compartilhar tarefas) e pelo e-mail do 
grupo. 

· Postagem no ambiente moodle (Ambiente Virtual de Aprendizagem) do grupo (fichamento de textos, 
discussões) 

· Postagem no ambiente Moodle (Ambiente Virtual de Aprendizagem) do grupo (fichamento de textos, 
discussões). 

· Criação do novo blog do grupo de pesquisa. 
· Elaboração de comunicação cietifica. 
· Planejamento e organização de evento científico, chamado II SECRIDI. 
· Aquisição de 2 tablets samsuge para a coleta de dados. 

 

3. RESULTADOS 

Houve um desenvolvimento na capacidade de investigação dos temas relacionados aos arquivos audiovisuais,  
a saber: indexação; catalogação; preservação; conservação, para utilizar de base teórica em atividades.  
Foi possível, por meio do projeto de pesquisa, adquirir conhecimento sobre arquivos audiovisuais e 
compreender os seus problemas. De modo geral foi possivel realizar: 
 

· Produção de comunicação escrita e oral em evento científico 
· Atualização de estudantes de graduação vinculados ao projeto e aprimoramento técnico-científico de 

pesquisadores no campo da preservação de documentação audiovisual. 
· Aquisição de tecnologia para desenvolver a pesquisa. 
· Realização de evento científico pelo grupo CRIDI (Cultura, Representação e Informações Digitais). 
· Atualização de pesquisa sobre as dimesões do problema em acervo audiovisuais. 

 

4. DISCUSSÃO 

As maiores discussões do grupo nesse segundo semestre da pesquisa trataram da construção de uma 
comunicação escrita e oral a ser apresentada no evento organizado e planejado pelo grupo CRIDI. Tendo sido 
necessário dialogos continuos e profundos a respeito do tema e de sua problemática, com os colegas e 
orientador. No que diz respeito à organização e planejamento do evento, ocorreram algumas reuniões para 
delegar funções. Foi estipulado o tempo adquado de cada um apresentar. Local do evento entre outras 
medidas. 
Importante destacar a exposição dos resultados das visitas técnicas em outros estados, tornando 
imprescindível o questionamento sobre metodologia, procedimentos técnicos e mão de obra utilizada, afim 
de  realizar um comparativo com a realidade das instituições federais de Salvador, que, infelizmente, não é 
tão diferente. Camargo (2003) aborda desafios encontrados pela Cinemateca Brasileira, como, por exemplo, a 
grande demanda de arquivos existentes para restauração, e a pouca mão de obra qualificada existente, que é 
similar a vários estados.  
No decorrer da pesquisa houve discussões pertinentes para a compreensão dos arquivos audiovisuais, 
utilizando os artigos sinalizados pelo professor. No artigo de Felice (2003), que faz referência à preocupação 
com os acervos audiovisuais, em películas com suporte de acetato, há uma grande discussão, pois o acetato  
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afasta o perigo da autocombustão. Felice (2003) relata que houve um incêndio por causa do suporte em 
nitrato, por ser um material potencialmente inflamável, que acarretou a perda do acervo de cinejornais da 
Atlântica em 1951 e em cinematecas e salas de exibição em todo o mundo. O acetato, apesar de não ser 
inflamável, com o tempo desenvolve um processo de deterioração, conhecido como a “síndrome do vinagre”, 
o qual deforma o suporte, podendo ainda causar a perda da emulsão. Para isso não ocorrer, se faz necessário 
adotar, efetivamente, nas instituições, métodos adequados para preservar esse material. Alves (2003, p.72) 
alerta que essas películas devem ser acondicionadas em estojos à parte no depósito, para não contaminar as 
demais e Hollós (2003, p. 104) afirma ser fundamental que se implemente uma política de preservação para 
que parte da memória cinematográfica brasileira permaneça acessível e em boas condições de conservação. 
Callol ( 2010,pág. 79) concorda que o importante, mesmo, é determinar quais as principais causas de 
deterioração para propor um plano de atuação que deve corresponder às necessidades e possibilidades reais 
de cada instituição. 
Um tema bastante discutido no grupo é a respeito da situação caótica que, geralmente, é encontrada nesses 
acervos audiovisuais. Identificar negativo de imagem não é uma tarefa fácil. Rojas (2010, pág. 15) cita 8 áreas 
especificas em que a descrição se divide: Institucional; Localização; Identificação; Descrição física; Condições 
de acesso e utilização; Conteúdo e estrutura; Edição; Contexto; Notas e Controle. Seguindo essas regras, 
facilita-se a localização do documento, que o torne acessível. 
Em certa reunião foi-nos apresentado, pelo orientador, uma vasta coleção de negativos, VHS e fitas sonoras, 
entre outros suportes de imagem em movimento e som, de sua coleção particular. Diante dessa situação 
foram abordados os modos para se trabalhar com filmes de segurança deteriorados. Oliveria (2003, pag. 87) 
enumera certos procedimentos para suavizar a contaminação, por exemplo: para dar início à manipulação do 
filme, deve-se utilizar a proteção de uma capela de exaustão, abrir a lata do filme e permitir que os gases 
sejam eliminados; usar máscara antigases; limpar os dois lados do rolo do filme com um aspirador, sempre 
usando equipamentos de proteção pessoal (luvas impermeáveis e/ou óculos protetores). 
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6. ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO 

Informações do orientador sobre a pesquisa e atribuições do bolsista;  
Leitura e fichamento de 10 (dez) artigos a respeito de temas relacionados à Ciência da Informação, 
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Arquivologia, Tecnologia da informação;  
Pesquisa bibliográfica;  
Aquisição de tecnologia para o desenvolvimento da pesquisa 
Teste e adaptação dos recursos tecnológicos;  
Preenchimento, inicial, de banco de dados do software Survey Monkey;  
Apresentação oral para o orientador e demais bolsistas dos artigos pesquisados;  
Apresentação ao orientador das atividades realizadas e das conclusões parciais (minuta);  
Apresentação de comunicação oral em evento 
Construção de comunicação escrita 
Planejamento e organização de evento científico. 

 

7. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES CIENTÍFICAS E PUBLICAÇÕES 

Participação como ouvinte na apresentação de comunicações orais no XI CINFORM – Encontro Nacional em  
Ensino e Pesquisa em Ciência da Informação. 
 
Apresentação da comunicação oral intitulada “Salvaguarda de Acervos Audiovisuais em Salvador” no II 
SECRIDI – 2° seminário CRIDI de pesquisa. 

 

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

 Durante o processo houve problemas quanto à compreensão em textos em língua estrangeira. Para isso 
entendemos a importância do curso de idioma oferecido pelo PIBIC. Importante destacar a dificuldade na 
organização de slides, para a apresentação oral ao orientador e demais bolsistas. Para resolver foi necessário 
dialogar com o grupo, o que proporcionou fortalecimento no trabalho de equipe. Houve ainda a problemática 
referente aos ajustes às ferramentas em meio eletrônico que ocasionou o surgimento de dúvidas e alteração 
no espaço de trabalho. Constataram-se erros no preenchimento de dados no sistema (Survey Monkey), logo 
foi solucionado com a revisão/correção realizada pelos próprios membros da equipe, o que possibilitou uma 
maior confiança no grupo. 
Ao longo da pesquisa nos deparamos com o desafio de construir uma comunicação escrita para ser 
apresentada em um evento cientifico. Esse desafio motivou todo o grupo, pois se tratava de uma atividade 
nova para alguns membros do grupo. Discutimos e analisamos formas e métodos adequados para 
desenvolver a comunicação. Um apoiando o outro, transmitido seu conhecimento e experiência para a 
elaboração da atividade. 
Adiante, foi solicitado ao grupo o planejamento e organização do evento cientifico II SECRIDI, no qual iríamos 
apresentar as nossas comunicações. Foi bastante complicado pela pouca experiência nesse contexto. 
Entretanto analisando e pesquisando eventos semelhantes, utilizando como base o evento anterior 
pesquisando locais adequados e feito diversos encontros para elaborar o evento, foi possível a conclusão 
desse. É importante destacar que a superação dos problemas aqui apresentados, em sua maior parte, foram 
todos resolvidos com o apoio incessante e continuo na equipe de trabalho CRIDI. 






