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RESUMO 

O leitor encontrará aqui o relatório final do bolsista CNPq de Apoio Técnico de Nível Superior 1 e 
membro do Grupo CRIDI, cujo período durou três anos (2013 – 2016). Em seu conteúdo discorre um 
percurso de aprendizado e atuações acadêmico-científicas propostas e alcançadas em seu Plano de 
Trabalho (PT) Salvaguarda de acervos audiovisuais em instituições federais, estaduais e municipais 
em 4 cidades Ano I: Salvador, Ano II e Ano III: Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte durante a 
Fase 2 de 3 do projeto Desafios e alternativas digitais para a salvaguarda e difusão do patrimônio 
público documental arquivístico audiovisual. A pesquisa tomou como base dados coletados de 
instituições públicas das três esferas e/ou organizações sem fins lucrativos que possuíam acervos 
audiovisuais e que contribuíram com a pesquisa ao responderem os questionários institucional e 
individual em suporte de papel no período entre 2005 e 2007. A segunda etapa da pesquisa (2013 – 
2016) teve como objetivo principal reaplicar os questionários somente às instituições respondentes 
na primeira fase e que possuíam acervos audiovisuais digitais e com esse conjunto de dados ser 
capaz de comparar as ações, políticas de preservação e estado de conservação dos acervos. 
Neste período, o bolsista cumpriu todas as atividades programadas em seu Plano de Trabalho e 
acompanhou o desenvolvimento dos estudos do Grupo a partir das leituras e relacionamentos ora 
diretos, ora indiretos com profissionais da Informação que exercem algum tipo de trabalho ou 
atuam em pesquisas acerca da preservação arquivística e documental audiovisual digital do 
patrimônio das três esferas públicas. Esta aproximação também colaborou no desenvolvimento de 
um olhar mais apurado sobre como a área das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) – 
área de graduação do bolsista – pode contribuir para com a área da Ciência da Informação em seus 
anseios tecnológicos e desafios do século XXI acerca das temáticas sobre salvaguarda e preservação 
arquivística audiovisual digital em instituições públicas e/ou organizações sem fins lucrativos. 
Um aspecto relevante neste relatório é a trajetória do bolsista na construção de sua carreira 
acadêmica, sua participação em eventos científicos regionais e nacionais, inclusive com algumas 
publicações internacionais em coautoria com outros membros do Grupo. 
Outro aspecto que merece destaque é a atuação do bolsista como supervisor dos bolsistas de 
iniciação científica do CRIDI. Um trabalho pioneiro entre os grupos de pesquisa do Instituto de 
Ciência da Informação da UFBa e que pode contribuir tanto para o desenvolvimento interpessoal 
dos bolsistas quanto para um conjunto de soluções relacionadas à comunicação e organização dos 
trabalhos em grupo. 
Este documento se encerra com uma descrição das maiores ou mais importantes dificuldades 
encontradas pelo bolsista e o que foi feito para avançar sobre elas. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Trabalho em grupo requer um pensamento filosófico que transcende identificações pessoais, egos, 
satisfações pessoais, pois o objetivo coletivo é a grande meta a ser alcançada. O Grupo CRIDI 
possuía, durante a segunda fase da pesquisa, membros formandos e formados em diversas áreas do 
conhecimento e com faixa etária bem díspare e isto o caracteriza como um grupo bastante 
heterogêneo, entretanto, sem qualquer imposição, possuía uma afinidade e cumplicidade que 
comutava vigor mental invejável, embora, em alguns momentos, tal vigor e empenho fossem 
atrapalhados pela complexa carga de atividades acadêmicas que os bolsistas graduandos tinham de 
cumprir. Como supervisor, pude incentivá-los a manterem serenidade e compromisso com a 
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pesquisa e propor soluções tecnológicas alternativas para facilitar a comunicação com o propósito 
de aumentar a produtividade em tarefas, tanto individuais quanto em grupo. O uso da ferramenta 
de comunicação da Microsoft, Skype, foi uma das soluções, porém apresentou-se ineficiente, pois 
os bolsistas dependiam de uma boa estrutura de rede para manter as conexões ativas, assim como 
ter acesso a acessórios de computadores, como headset ou fone e microfone acoplados a um 
computador para conseguirem se comunicar. Como ponto positivo, muitos encontros de discussão 
antes imprescindíveis agora eram resolvidos em horários alternativos e combinados entre os 
bolsistas. 
O Programa de Proficiência em Língua Estrangeira para Estudantes e Servidores da UFBA era 
obrigatório aos bolsistas de iniciação científica e cada um deles recebia uma carga de textos de 
acordo com o plano de trabalho e também alguns textos no idioma em aprendizado. Esta solução 
permitia não somente a prática do idioma, mas também maior preparo para acompanhar e 
participar de palestras e outros eventos acadêmico-científicos cujo idioma não fosse o nativo.  
No período inicial de 2014, os bolsistas de Iniciação Científica, bolsistas de nível superior e demais 
membros ativos do CRIDI residentes em Salvador concentraram esforços com o intuito de chegar a 
um plano estratégico para a realização do II Seminário CRIDI de Pesquisa, que viria a ocorrer no mês 
de junho deste mesmo ano, no auditório da Congregação da Faculdade de Direito da UFBA.  
Com o encerramento desse evento, percebeu-se que o grupo havia cumprido uma difícil etapa da 
pesquisa em execução e apresentado seus resultados parciais. A sensação de conseguir realizar 
algo, independente das intempéries que ocorreram na execução do evento contribuiu 
positivamente com a troca de experiências entre os participantes e organizadores. 
No trabalho de campo, desta vez munidos de equipamentos tecnológicos digitais como tablets, e os 
questionários utilizados na primeira fase da pesquisa tendo sido na Fase 2 atualizados em sua forma 
e disponibilização, agora entregava aos respondentes da segunda fase uma solução totalmente 
digital através do software de coleta de dados e geração de gráficos analíticos, SurveyMonkey, cuja 
licença anual paga na versão GOLD havia sido adquirida pelo grupo. 
O grupo, em consenso, percebeu que durante as visitas técnicas os acervos estavam abandonados 
ou mal zelados ou possuíam profissionais despreparados, porque esbarravam em problemas que 
não são exclusividade das bibliotecas, nem dos arquivos, nem tampouco dos museus. As 
instituições / organizações sem fins lucrativos trazem como estandarte a pessoalidade, muitas vezes 
traduzida em ações políticas. E talvez essa visão coletiva, se não coletiva, mas que foi construída a 
partir de trocas de informações individuais que se elevaram num consenso crítico, permitiram ao 
grupo assumir uma postura madura e unida para a realização dos demais eventos e para a 
produção de uma importante quantidade de documentos e produtos que serão contextualizados e 
melhor detalhados nas sessões posteriores deste relatório. Dentre esses eventos, apontamos 
durante a comemoração do decanato do CRIDI em 2015 a realização da III SECRIDI, desta vez 
intitulada Terceira Semana CRIDI de Pesquisa e Extensão em Cultura, Representação e Informação 
Digitais. Como principal característica, o evento reservou um dia para apresentações ao público dos 
planos de trabalhos dos bolsistas e seu conjunto de ações e produções acadêmico-científicas. Outro 
ponto chave foi a contribuição de todos os bolsistas na elaboração de documentos que foram 
apresentados pelo coordenador da pesquisa, o Professor Titular Dr. Rubens Ribeiro Gonçalves da 
Silva, durante a conferência internacional realizada pelo SOIMA – Sound and Image Collections 
Conservation Program, promovida pelo ICCROM – International Centre for the Study of the 
Preservation and Restoration of Cultural Property, realizada em Bruxelas, Bélgica (link do site do 
evento:  http://soima2015.kikirpa.be/). A participação do líder do grupo de pesquisa, coordenador 
da pesquisa, neste evento, consagrou a importância do trabalho que vem sendo feito e, 
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certamente, contribuiu à avaliação e aprovação da proposta de continuação do projeto de pesquisa 
em sua terceira e última fase (2016 – 2019), desta vez intitulada “Iniciativa Legatum: acesso remoto 
e preservação digital do patrimônio audiovisual custodiado por arquivos de instituições brasileiras e 
de outros países de idiomas de origem latina”. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Em 2014 o grupo CRIDI executou a segunda etapa da pesquisa, que propunha visitas técnicas, não 
somente, a instituições públicas e organizações sem fins lucrativos de outros três estados nacionais. 
Por ordem cronológica, ocorreram em Minas Gerais, Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, capital, 
novamente em Minas Gerais, agora em Ouro Preto, como aceite de convite especial de Hernani 
Heffner para composição de mesa redonda no 9º Festival de Cinema de Ouro Preto – CineOP, e por 
fim naquele ano visitamos São Paulo, capital. Nas três primeiras viagens o grupo foi representado 
por seu líder e por este relator, bolsista CNPq ATNS1, João Ricardo Chagas. Na última viagem, por 
meritocracia, o bolsista de iniciação científica Antônio Barreto foi convidado a acompanhar os dois 
viajantes nessas incursões. 
As visitas aconteceram em importantes instituições que celebram o cenário da preservação 
audiovisual do país e que podemos considerar a partir de constatações empíricas que possuem até 
o presente momento as melhores estruturas, melhores desenvolvimentos estratégicos à 
preservação audiovisual e mais aplicam as normas técnicas definidas pelo Conselho Nacional de 
Arquivos (CONARQ) e Arquivo Nacional, e que seguem as recomendações e diretrizes 
fundamentadas em estudos que são definidas pela UNESCO e por outras instituições que possuem 
alguma afiliação a esta, como por exemplo a FIAF, o ICCROM e a IASA. 
Durante essas visitas nos munimos dos seguintes instrumentos tecnológicos para registro da 
informação e acesso: caneta, papel, máquinas fotográficas digitais, smartphone com sistema 
Android e iPad 2 com sistema IOS X. Também usamos os sentidos da visão, olfato e tato como 
mecanismos iniciais de percepção do estado das coisas. Vale ressaltar que a “síndrome do vinagre” 
era conhecida na prática apenas pelo líder do grupo, então o contato olfativo com o estado de 
degradação de alguns estojos de filme tornou-se parte de uma constatação empírica que até então 
se resumia ao conhecimento literário. 
No iPad 2, assim como nos computadores aos quais tivemos acesso durante as viagens, foram 
usadas como registro as seguintes ferramentas: email, Evernote versão gratuita, Google Docs. Para 
apresentação de slides usamos o PowerPoint. E para coleta de dados usamos o SurveyMonkey 
versão Gold. Como ferramenta de comunicação usamos os telefones, emails e o Skype. 
Um dos objetivos das incursões era apresentar a pesquisa em execução às instituições visitadas de 
forma a mobilizá-las a responderem nosso questionário institucional de audiovisual e caso tivessem 
em seus ambientes acesso a consulentes individuais, que a esses fossem apresentados nosso 
questionário individual de audiovisual. 
 
VISITAS TÉCNICAS FORA DA BAHIA: 
 
Minas Gerais 
Arquivo Público Mineiro – Vilma Santos, superintendente, Pedro de Brito Soares, diretor de 
Conservação de Documentos, e Alexandre Pimenta, assessor de preservação audiovisual; 
Centro de Referência Audiovisual de Belo Horizonte (CRAV, atualmente Museu da Imagem e do Som 
de Belo Horizonte) – Gilvan Rodrigues, diretor, e Marcela Rodrigues, técnica; 
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Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – Renata Barachi, coordenadora do PPGCI-UFMG, e 
Marlene, Yaci-ara Froner, Evandro Cunha e Juçara Quinteros, docentes; 
 
Rio de Janeiro 
Arquivo Nacional – Mauro Domingues, coordenador-geral de Processamento e Preservação do 
Acervo, e Marcelo Siqueira, coordenador da documentação audiovisual e cartográfica; 
Centro Técnico Audiovisual (CTAv/SAV/MinC) – Rosângela Sodré, coordenadora de Difusão; 
Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM-RJ) – Hernani Heffner, curador 
chefe; 
Conselho Nacional de Arquivos (Conarq) – Adriana Hollós e Cláudia Tebiryçá, do Comitê de 
Capacitação de Recursos Humanos; 
Fundação Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro (MIS-RJ) – Maria Thereza Kahl Fonseca, 
diretora técnica,  e Rita França, técnica; 
 
São Paulo 
Arquivo Histórico de São Paulo -  
Arquivo Público do Estado de São Paulo – Iêda Pimenta Bernardes, diretora do Departamento do 
Sistema de Gestão de Arquivos, Beatriz Correa da Cruz, diretora do Centro de Acervo Iconográfico e 
Cartográfico, e Marcelo Chaves, diretor do Centro de Difusão e Apoio à Pesquisa. 
Cinemateca Brasileira – Fernanda Coelho, Marcela Conim e Roberto Souto, técnicos. 
 
Em todas essas instituições pude aprender bastante sobre métodos, normativas, estruturas, 
soluções e dificuldades, observando e discutindo com especialistas profissionais que atuam nessas 
instituições públicas e que contribuem significativamente para com o patrimônio público 
audiovisual do País. Ressalto que nesses encontros pude encurtar definitivamente o abismo 
existente entre o aprendizado teórico acadêmico e o conhecimento na prática, passado através 
desses profissionais com os quais tivemos contato. 
Percebo, certamente com o grau de maturidade e experiência adquirida com o uso constante de 
algumas ferramentas digitais, que é possível cair em armadilhas tecnológicas por excesso de 
confiança. E isto aconteceu durante nossa primeira incursão à cidade de Belo Horizonte, onde 
acompanhamos e orientamos dois técnicos respondentes do Arquivo Público Mineiro. Numa 
exaustiva preparação para o uso do questionário online recém ajustado, fiz todos os testes no 
modo de visualização do questionário, que é idêntico ao modo de coleta de dados, porém não sabia 
que no modo de visualização, embora os passos fossem os mesmos, assim como a informação final 
de conclusão e salvamento das informações, tratava-se apenas de uma visualização fiel ao processo 
de coleta, porém não gravava os dados coletados. E exatamente diante de profissionais gabaritados 
e que requerem nosso mais amplo respeito, orientamos a responderem o questionário no modo de 
visualização. Eles usaram nosso iPad2 com acesso à Internet local. O questionário foi elaborado 
para ser concluído em quinze minutos, porém o protocolo para liberação de acesso à rede de 
Internet local e a apreciada e minuciosa discussão entre os respondentes para preencher as 
respostas com o melhor nível de precisão fez com que aquela coleta durasse mais que cinquenta 
minutos. Exaustos, nos deparamos com a surpresa final. Nenhum dado daquelas respostas havia 
sido gravado! Entre o desespero e a compreensão, um alerta e um importante aprendizado: por 
mais que dominemos ou achemos que dominamos algo, será sempre possível uma forma 
desconhecida de nos surpreender com a falha. Talvez tenha sido a partir daquela experiência que 
comecei a aprender na prática como são importantes os métodos científicos e como a falha nos 
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acompanha continuamente no processo de construção do saber. Saber que, vale ressaltar, é 
temporal. A verdade só será verdade enquanto não houver quem prove o contrário ou apresente 
uma outra verdade mais adequada ao tempo presente. 
 
II SECRIDI: 
 
O evento foi realizado em um único dia, das 09h às 17h. 
Honrou-nos com sua participação como mestre de cerimônias a arquivista da Fundação Politécnica 
da UFBA, Louise Oliveira, que também é membro do grupo CRIDI. 
Contamos com os seguintes palestrantes: 
Marcelo Siqueira – Arquivo Nacional que apresentou o tema Desafios e Reflexões no Audiovisual: a 
Câmara Técnica de Documentos Audiovisuais, Iconográficos e Sonoros do Conselho;  
Professor Gillian Queiroga – Instituto de Ciência da Informação/UFBA que apresentou o tema A 
Gestão de um Serviço de Arquivo Hospitalar à Luz da Prática Arquivística e;  
Flávia Ferreira – Instituto de Ciência da Informação/UFBA, doutoranda em Ciência da Informação 
que apresentou o tema Lei de Acesso à Informação e Portais de Transparência Brasileiros: Atores e 
Redes de Informação Pública; 
Ricardo Sodré – palestrante internacional convidado, doutorando pela Universidade de Aveiro, 
Portugal, que apresentou vídeo gravado cujo tema foi Elementos de uma Investigação Acerca das 
Instituições Arquivísticas Públicas Lusófonas e o Uso dos Media Participativos; 
Louise Oliveira – palestrante pós-graduada em Ciência da Informação pela UFBa, cujo trabalho 
apresentado foi Instituições Arquivísticas Nacionais de Tradição Ibérica: Análise da Evolução da 
Incorporação da Filosofia 2.0; 
Houve ainda apresentações de comunicações orais de mestrandos e graduandos: 
Agnaldo Oliveira, mestrando em Ciência da Informação pela UFBa que apresentou o tema A 
Biblioteca de Apoio Presencial na Educação a Distância; 
João Victor, mestrando em Ciência da Informação pela UFBa que apresentou o tema Indexação de 
Imagens em Movimento e; 
Manuela Veiga, estudante de graduação da UFBa que apresentou o tema Softwares que Podem Ser 
Usados para Tratar Acervos Especiais; 
Illana Mascarenhas, estudante de graduação do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades da 
UFBa e bolsista PIBIC que apresentou o tema Dificuldades Encontradas na Salvaguarda de Arquivos 
Audiovisuais; 
Luciana Lopes, estudante de graduação Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades da UFBa e 
bolsista PIBIC que apresentou o tema Preservação Digital de Acervos Arquivísticos Audiovisuais: 
Desafios Contemporâneos e;  
Thiago Batista, estudante de graduação em Direito da UFBa e bolsista PIBIC que apresentou o tema 
Acesso Remoto a Acervos Audiovisuais em Instituições Públicas; 
Antônio Barreto, estudante de graduação em Arquivologia, bolsista PIBIC, esteve presente, porém, 
por motivos de saúde, não apresentou sua comunicação oral, cujo tema seria Salvaguarda de 
Acervos Audiovisuais em Instituições Federais em Salvador; 
Cíntia Garcia, graduada em Letras pela UFBa, estudante de graduação em Biblioteconomia e 
bolsista CNPq-IC (2013-2016) que apresentou o tema A Importância dos Metadados na 
Representação de Conteúdo dos Arquivos Audiovisuais na Internet e;  
João Ricardo Chagas, graduado em Sistemas para Internet pela UNIFACS e bolsista CNPq-ATNS-1 
(2013-2016) cujo tema apresentado foi Diário de Bordo: Odisseia CRIDI 2014. 
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As apresentações individuais dos convidados tiveram duração máxima de 20 minutos e as 
apresentações individuais dos demais comunicadores tiveram duração máxima de 15 minutos. 
A condução do evento foi realizada pela mestre de cerimônias, arquivista e mestre em Ciência da 
Informação pela UFBa, Louise Oliveira. 
A sessão de perguntas e debates ocorreu ao intervalo de cada bloco de eventos, sendo um pela 
manhã e outro ao final da tarde. 
Para gravação do evento o grupo conseguiu suporte da TV UFBA com disponibilização de link de 
transmissão ao vivo que foi acompanhado por Adriana Hollós – membro do CRIDI residente no Rio 
de Janeiro. O principal objetivo desta ação era registrar e preservar as filmagens feitas sob a prática 
profissional de um servidor indicado pelo setor de TV da UFBA e embora esse tenha executado sua 
função, os registros foram apagados posteriormente, pois ficaram armazenados em HD da estrutura 
da Congregação da Faculdade de Direito e por falta de alinhamento entre as ações, não ficou 
acordado um backup desses arquivos. Entretanto, com o suporte de uma câmera digital 
posicionada em tripé e sob a execução da bolsista Luciana Lopes, foram registradas imagens em 
foto e vídeo digitais que incorporaram a posteriori o acervo em construção do CRIDI sob os 
cuidados de professor Rubens Ribeiro. 
O evento teve um início conturbado com falha de configuração do equipamento Datashow que 
exibiu as apresentações. Isto causou um atraso de pouco mais de quarenta minutos ao evento. 
Também provocou estresse entre os organizadores do evento e o líder do grupo, que cobrou 
soluções alternativas a contento. 
O público presente ao evento somou trinta pessoas entre inscritos online e presencialmente. Para 
isto, a bolsista Illana Mascarenhas acomodou-se na entrada do auditório e munida do tablet 
Samsung Galaxy 8, adquirido pelo CRIDI com recursos de capital de Chamada Universal, ficou 
responsável pela inscrição dos interessados. 
O evento para sua realização contou com o apoio da Faculdade de Direito da UFBA e do Memorial 
de Direito da UFBA através da arquivista Solenar Nascimento, também membro do CRIDI. 
A EDUFBA apoiou o evento na cerimônia de encerramento, disponibilizando salgados e bebidas não 
alcóolicas. Em contrapartida, no hall do térreo da Faculdade de Direito e próximo ao auditório, foi 
montado um stand de vendas de livros produzidos pela editora. 
 
SITE DO GRUPO CRIDI (www.cridi.ufba.br): 
 
Minha graduação como Tecnólogo em Sistemas para Internet e meu aguçado olhar para as novas 
tecnologias e ferramentas digitais, além de meu trabalho como web designer e designer gráfico me 
fizeram observar uma defasagem no website do CRIDI, que até o momento usava uma ferramenta 
de indexação de termos e verbetes para dar acesso às informações do grupo para o mundo e esta 
não atendia mais aos modelos de design usados na Internet. Vários aspectos importantes foram 
observados e justificaram uma mudança importante. Foi discutido à época o uso da plataforma para 
portais e sites, Joomla. Entretanto, Ricardo Sodré, membro do CRIDI e doutorando em Portugal, já 
havia iniciado uma implementação nos servidores da UFBA com a finalidade de atualizar o site do 
CRIDI. Sua opção foi a plataforma WordPress1, porém durante minha intervenção a versão utilizada 

                                                 
1 O WordPress é uma plataforma semântica de vanguarda para publicação pessoal, com foco na estética, nos Padrões Web e 
na usabilidade. Ao mesmo tempo é um software livre, gratuito e feito por você. Em outras palavras, o WordPress é o que 
você usa quando quer trabalhar e não lutar com seu software de publicação de conteúdo, sendo hoje a maior plataforma de 
Gerenciamento de Conteúdo do mundo, com quase 70% do mercado. (https://br.wordpress.org/, acessado em 01/03/2016) 
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estava desatualizada e precisava de uma nova estrutura que atendesse aos requisitos e disposição 
das informações que seriam providas a partir de então. 
Devido à burocracia encontrada à época por parte do setor de tecnologias da UFBA, mantivemos o 
mesmo banco de dados MySQL e a mesma instalação do WP. Usei para compor o novo leiaute e 
estrutura um template (modelo) que que eu já tinha e não havia aproveitado. A escolha estava de 
acordo com a ideia estrutural que melhor comportaria as informações necessárias à difusão do 
projeto de pesquisa em execução, informações sobre o grupo e seus produtos acadêmicos e 
científicos. 
A nova estrutura do site trouxe como inovação tecnológica as boas práticas recomendadas pela 
W3C2 de acessibilidade, funcionalidade, web semântica e navegabilidade, com implementação de 
folha de estilos CSS e código HTML interagindo com código PHP. 
A estrutura navegacional do site conta de um menu principal posicionado em seu cabeçalho e está 
segmentada em: 
Apresentação através de:  

Sessão Cabeçalho: 
Barra de Acesso à informação do Governo Federal; 
Menu principal: 
Link CRIDI;  

Sublink O Grupo; Sublink DGP-CNPq; 
Link Projetos;  

Sublink Desafios e alternativas digitais para a salvaguarda e difusão do patrimônio 
público documental arquivístico audiovisual (2013-1016); 

Sublink Instituições colaboradoras; 
Lista de sublinks correspondentes aos Estados respondentes 
(Itinerante, Bahia, Brasília-DF, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, 
Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São 
Paulo); 

Sublink Respostas das instituições para documentos audiovisuais; 
Sublink Dados institucionais (2014-2015); 
Sublink Dados individuais (2014-2015); 

Sublink Respostas por instituição (Documentação audiovisual – 2014-2015); 
Sublink LEGATUM; 

Sublink Instituto Cultural Brasil-Alemanha / Goethe Institut: 50 anos de história, 
cultura e livros na Cidade do Salvador (2011-2012);  
Sublink Elementos de Informação para o estudo de um ambiente institucional 
historiografando a UFBA (2007-2010);  
Sublink A conversão digital de documentos especiais de acervos públicos e a 
consciência informacional. Aspectos técnicos e teóricos no âmbito da Ciência da 
Informação (2005-2007); 

Sublink Audiovisual (2005-2007); 
Sublink Respostas das instituições para documentos audiovisuais; 

Sublink Dados Institucionais; 

                                                 
2 O Consórcio World Wide Web (W3C) é um consórcio internacional no qual organizações filiadas, uma equipe em tempo 
integral e o público trabalham juntos para desenvolver padrões para a Web. Liderado pelo inventor da web Tim Berners-Lee 
e o CEO Jeffrey Jaffe, o W3C tem como missão Conduzir a World Wide Web para que atinja todo seu potencial, 
desenvolvendo protocolos e diretrizes que garantam seu crescimento de longo prazo. 
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Sublink Dados Individuais; 
Sublink Respostas por instituição (documentação Audiovisual); 

Sublink Fotográfico (2005-2007); 
Sublink Respostas das instituições para documentos fotográficos; 

Sublink Dados Institucionais; 
Sublink Dados Individuais; 

Sublink Respostas por instituição (documentação Fotográfica); 
Sublink Fotográfico (2005-2007); 

Sublink Respostas das instituições para documentos fotográficos; 
Sublink Dados Institucionais; 
Sublink Dados Individuais; 

Sublink Respostas por instituição (documentação Fotográfica); 
Sublink Sonoro (2005-2007); 

Sublink Respostas das instituições para documentos Sonoros; 
Sublink Dados Institucionais; 
Sublink Dados Individuais; 

Sublink Respostas por instituição (documentação Sonora); 
Link Publicações e Eventos; 

Sublink Aconteceu; 
Sublink Publicações do CRIDI no Repositório Institucional UFBA; 
Sublink II SECRDI; 
Sublink I Simpósio ICIA58; 

Link Galeria de Audiovisual; 
Sublink Fotografias; 
Sublink Vídeos; 

Sublink Projeto CNPq PQ2; 
Sublink II SECRIDI; 
Sublink CODAC – NA/RJ; 

Link Contato; 
 
Corpo da página inicial: 

Carrossel de imagens em slideshow; 
Sessão Acontece; 

Duas colunas de informações sobre eventos; 
Uma coluna com carrossel de notícias anteriores; 

Sessão Projetos e Produtos de Pesquisa; 
Três colunas com informações fixas (Pesquisa sobre Audiovisual; LEGATUM; 
Projeto de Pesquisa CNPq PQ2); 

Sessão Preservação e Disseminação; 
Três colunas com informações fixas (Repositório Institucional UFBA; 
Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil; Rede Cariniana/IBICT 

Rodapé: 
Sessão Apoio; 

Logomarcas da UFBA; CNPq, Fapesb; ICI/UFBA; PIBIC/UFBA; EDUFBA; 
Sessão Contato do CRIDI; 

Telefone; email; 
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Sessão Direitos autorais; Créditos autorais; 
 

 
Figura 1: Foto de tela com o atual leiaute do site do CRIDI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Um novo site encontra-se em desenvolvimento e manterá o sistema gerenciador de arquivos, 
WordPress, como plataforma digital. 
  
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO X TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO 
 
Minha formação como Analista de Sistemas Web me coloca diante de ferramentas de trabalho 
totalmente digitais e é preciso agregar um bom conhecimento computacional também para obter 
um desempenho satisfatório no uso dessas tecnologias. Vale lembrar que tenho conhecimentos na 
área de redes de computadores, programação visual, linguagem de programação, coleta e análise 
de dados e fluxo informacional. Isto contribuiu para pensar formas de aproximar bolsistas de 
iniciação científica do CRIDI ao uso das ferramentas importantes para a execução das tarefas de 
coleta, inserção em meio digital e análise dos dados. A solução encontrada foi elaborar e ministrar 
um minicurso básico de uso da ferramenta digital SurveyMonkey. 
A metodologia foi ministrar o curso por dois dias presenciais no Laboratório Acadêmico de 
Informática (LAI-ICI/UFBA) para seis bolsistas (Antônio, Catarina, Cíntia, Illana, Mateus e Thaíse). 
Como atividade complementar, eles precisariam elaborar um questionário usando a versão gratuita 
do SurveyMonkey e atender a alguns pré-requisitos que foram pensados para ajudá-los a 
compreender a ferramenta e superar possíveis dificuldades que teriam durante a etapa de 
transcrição para a tecnologia digital --- através da ferramenta SurveyMontey na versão Gold (SMG), 
adquirida com licença anual pelo CRIDI ---, dos dados anteriormente coletados (na Fase 1 da 
pesquisa) em formato impresso. Após a conclusão do minicurso ou minitreinamento, como é 
melhor recomendado tratar na concepção dos treinadores de ferramentas digitais 
contemporâneas, solicitei um feedback dos participantes para preencherem um formulário também 
usando a ferramenta SMG, porém optei por não acessar essas informações antes do líder do grupo. 
Assim, o líder do CRIDI o fez, na reunião de grupo posterior ao treinamento, com todos os 
participantes presentes, e constatou-se que, embora o treinamento tenha sido, no geral, 
satisfatório e atendido ao que pretendia, foi sugerido maior tempo para compreensão dos termos 
tecnológicos, maior tempo para acompanhamento individual durante o treinamento, melhorias na 
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didática e mais prática no uso do SMG. 
Na etapa preparatória para a coleta de dados em Salvador, percebemos que a familiaridade com o 
uso do SMG para aplicar coleta de dados acompanhando os respondentes e orientá-los em caso de 
dúvida era plenamente satisfatória. 
 
VISITAS TÉCNICAS NA BAHIA E COLETA DE DADOS: 
 
O período de visitas técnicas às instituições públicas ou organizações sem fins lucrativos de 
Salvador, que responderam na primeira fase da pesquisa e que já possuíam documentos 
audiovisuais em formato digital, teve como característica importante a continuação de um trabalho 
que se iniciara dez anos atrás e com uma equipe renovada. O perfil do grupo CRIDI, como 
mencionado no início deste relatório, é de transitoriedade dos bolsistas de iniciação científica e de 
pluralidade quanto às áreas de conhecimento em que estudam. Há graduandos em Direito, 
Arquivologia, Biblioteconomia, Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades e Letras, além dos 
graduados e pós-graduandos que vêm da área de Tecnologia da informação, Ciência da Informação 
e Educação. Portanto, a saída de alguns bolsistas, alguns por optarem seguir a etapa de estágio de 
seus cursos de origem e outros por decisão própria em seguir novos rumos acadêmicos e/ou 
profissionais, não nos surpreende, e de certa forma nos faz pensar estrategicamente num formato 
de conduzir a pesquisa sem muitas interrupções para treinamento e adequação ao ritmo da equipe. 
Inicialmente, bolsistas recém ingressos ao CRIDI recebem acesso ao ambiente virtual de 
aprendizagem Moodle, onde constam todos os documentos bibliográficos necessários à 
compreensão do nosso objeto de estudo. Eles também assumem planos de trabalho que já estavam 
em desenvolvimento por seus antecessores; logo, de acordo com a disponibilidade de plano de 
trabalho, o bolsista escolhe aquele que melhor lhe agradará trabalhar e é direcionado às leituras 
basilares a esse percurso. 
A segunda fase da pesquisa teve dois pontos importantes: primeiro, o cumprimento da coleta de 
dados, com a devida participação dos bolsistas e líder do grupo no papel de esclarecedores de 
possíveis dúvidas para preenchimento do questionário do SurveyMonkey Gold. Em segundo, a 
atribuição de coordenação das visitas técnicas pelo bolsista Fapesb de mestrando em Ciência da 
Informação, João Victor, pois fez parte de seu projeto de mestrado coletar dados das instituições ou 
setores de instituições respondentes de Salvador que possuem documentos audiovisuais digitais, 
cerca de 45% dos respondentes. Isso permitiu observar sua capacidade de liderança e de estratégia 
para cumprir os prazos e realizar, junto aos bolsistas de iniciação científica, aquilo que lhe fora 
determinado pelo líder do grupo, que o orientou também no mestrado. Em apoio ao bolsista João 
Victor e aos demais bolsistas, foi definido minha participação, em princípio como suporte ao uso da 
ferramenta SurveyMonkey e dos dispositivos móveis, tablets e smartphones – esses últimos usados 
em alguns poucos casos –, e caso ocorresse alguma dificuldade estratégica e/ou na execução das 
visitas técnicas, deveria intervir e apresentar soluções com base nas experiências obtidas nas visitas 
técnicas realizadas nos outros estados. 
Não distante do esperado, tivemos vários atrasos, a maior parte devido a problemas com agenda 
dos responsáveis pelos setores e outra parte devido ao calendário acadêmico da UFBA, pois os 
bolsistas de IC do CRIDI, estudantes de graduação, ora precisavam adequar-se às prioridades da 
pesquisa, ora de seus cursos graduação, principalmente durante os períodos de provas.  
Não tivemos problemas técnicos na execução da coleta de dados em Salvador. Tivemos algumas 
dúvidas iniciais sobre acesso ao questionário, uma vez que o papel inicial do representante do CRIDI 
era de convencimento do responsável pelo setor da instituição respondente quanto à importância 
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em responder ao questionário e dentro do prazo. Porém, caso o respondente tivesse 
disponibilidade para responder ao questionário com a presença do bolsista ou ainda requisitasse a 
presença para algum auxílio para uso do questionário, era obrigação do bolsista estar pronto e bem 
informado sobre o que fazer. Quanto a isso, tivemos algumas dúvidas iniciais, porém, João Victor, 
quando não as sanou, fazia contato comigo sendo devidamente orientado, em curto tempo, de 
modo que não desperdiçasse a oportunidade da visita técnica. 
Ao final da coleta de dados verificamos que alguns questionários não estavam devidamente 
finalizados. A razão foi que alguns respondentes, ao responderem a última questão, não 
confirmavam a finalização do questionário. Para esses poucos casos, vale salientar, enviamos por e-
mail o arquivo com as respostas já preenchidas em formato PDF para que a pessoa respondente 
reabrisse o questionário e o refizesse sem nossa interferência, mantendo o máximo de fidelidade às 
respostas previamente preenchidas pelo respondente. 
 
I SIMPÓSIO DA DISCIPLINA ICIA58 – SIMPICIA58: 
 
Ter cursado essa disciplina e também ser responsável pelo suporte técnico a softwares e pelos 
produtos de programação visual do CRIDI contribuíram para minha designação como designer 
gráfico do material produzido para o simpósio. 
O simpósio teve duração de um dia, durante o período de aula da disciplina, e contou com 
apresentações dos cinco estudantes:  
Benjamin Camacho, doutorando em Ciência da Informação, que apresentou o tema A importância 
do centro de documentação na seleção de material audiovisual;  
Cláudia Simões, aluna especial visando ao mestrado em Ciência da Informação, que apresentou o 
tema A tecnologia da informação e a explosão da mídia social: impactos na mídia tradicional e no 
ambiente educacional; 
Flávia Ferreira, doutoranda em Ciência da Informação, que apresentou o tema Patrimônio 
documental audiovisual: reflexões sobre a preservação, o acesso e a difusão; 
Jardanys Machado, doutorando em Ciência da Informação, que apresentou o tema Políticas de 
comunicação e subjetividade e;  
Sérgio Nunes, aluno especial visando ao doutorado em Ciência da Informação, que apresentou o 
tema Os desafios da salvaguarda, manutenção e acesso às informações na era digital. 
Esse evento teve caráter estritamente acadêmico, tendo sido aberto exclusivamente aos estudantes 
da UFBA, especialmente do ICI, incluindo graduandos interessados, não ao público em geral. 
Contudo, entendemos que uma ampla divulgação sobre o evento nas listas institucionais da UFBA e 
com materiais gráficos distribuído pelo Instituto de Ciência da Informação eram ações importantes 
para valorizar o conteúdo do simpósio e a proposta de ensino da Disciplina. Desta forma, com o 
apoio do PPGCI-UFBA, asseguramos certificados de participação a todos os inscritos no evento, 
assim como certificado de comunicação oral aos comunicadores e certificado de membros da 
comissão organizadora aos dois representantes do CRIDI que encabeçaram a realização do evento. 
Dos produtos gráficos realizados, tivemos cartaz A3 e flyer com programação e síntese das 
comunicações (http://www.cridi.ici.ufba.br/?p=721 e http://www.cridi.ici.ufba.br/?page_id=771). O 
evento acolheu dezoito participantes ouvintes, sendo a maioria estudantes do ICI e alguns 
estudantes de outras unidades da UFBA. 
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ALUNO ESPECIAL EM CURSO DE MESTRADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO (PPGCI-UFBA): 
 
Desde 2013, optei por me aproximar do âmbito acadêmico, pensando no mestrado como um 
caminho a ser seguido. Primeiro cursei a disciplina Semiótica e Informação, concluindo-a com 
criação, produção e apresentação de um vídeo em formato de entrevista que abordava a temática 
signo e significado como construção cognitiva do homem e a relação da informação para com essa 
construção. Tivemos a participação dos alunos da disciplina como co-autores e entrevistados, além 
de entrevista realizada com a professora da disciplina e de uma artista plástico de rua que discorreu 
sobre suas perspectivas acerca da “Árvores da vida”, título dado a sua obra urbana. 
Optei por fazer mais uma disciplina no segundo semestre de 2013, desta vez buscando ampliar 
meus conhecimentos teóricos acerca de documentos e arquivos audiovisuais – uma paixão que 
evoluía até então pelos vídeos, animes, games e filmes. Mas só ao ingressar na disciplina ICIA58 – 
Arquivos de Sons e Imagens em Movimento, ministrada pelo líder do CRIDI, pude compreender 
toda a dimensão que engloba documentos audiovisuais e suas características. Foi a partir daí que 
fui convidado – com pronto aceite – a ser membro bolsista CNPq-AT-NS1 (2013-2016) do Grupo 
CRIDI e passei a me aproximar de leituras e observações empíricas de aspectos dos acervos que 
custodiam documentos arquivísticos audiovisuais analógicos e digitais. 
Ao término dessa disciplina, agora com mais informações a serem processadas, comecei a esboçar 
meu anteprojeto para o mestrado como aluno regular. Porém percebia que ainda não estava 
pronto. Precisava amadurecer minhas percepções e adequar-me aos métodos acadêmicos da pós-
graduação, assim como encontrar um tema substancial para o desenvolvimento de uma pesquisa 
prazerosa e que pudesse contribuir para com a sociedade. 
Sequencialmente, ingressei na terceira disciplina, desta vez mais próxima a minha área de 
formação: Tecnologias da Informação e Comunicação. A experiência foi demasiadamente 
importante, embora não tenha tido as condições adequadas para concluí-la devidamente. Pude 
compreender alguns importantes fatos históricos que perfizeram a desenvoltura social desde 
tecnologias rudimentares como o papiro até as mais atuais, como os dispositivos móveis e a 
Internet das coisas. Com essa aproximação histórica e bastante correlacionada à sociedade 
contemporânea e sua cultura, pude encontrar o tema ideal para meu mestrado: Memória 
audiovisual quilombola na Bahia: um estudo comparativo com base nos procedimentos 
operacionais adotados no Arquivo Nacional e na Cinemateca Brasileira para a preservação digital. 
O cerne desse projeto de estudo é investigar os procedimentos arquivísticos adotados pelas duas 
instituições de mais relevância quanto à preservação audiovisual digital no Brasil, correlacionando 
com as instituições da Bahia que possuem acervos audiovisuais digitais em uma importante 
preocupação para com a memória de comunidades quilombolas, concomitantemente com a 
memória e costumes tradicionais dos afrodescendentes como legado para a valorização do homem 
negro de uma contemporaneidade cada vez mais massacrada com costumes eurocêntricos e norte-
americanos. Com esse estudo, ressalto a importância com o reconhecimento identitário que 
corrobora para a valorização da autoestima do negro e, consequentemente, uma redistribuição de 
espaços que venham a ser conquistados uma vez que se obtenha esse conhecimento histórico. 
Este projeto foi aperfeiçoado para submissão ao próximo processo de seleção do concurso de 
mestrado do Instituto de Ciência da Informação da UFBA, em 2017. 
A partir desse aperfeiçoamento e com vistas também ao concurso alternativo a outro Programa de 
Pós-Graduação, com mestrado pela Faculdade de Comunicação da UFBa, desenvolveu-se um novo 
anteprojeto intitulado 50 anos de memória audiovisual das tradições culturais afro-brasileiras na 
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Bahia entre 1930 e 1980: as ações de preservação audiovisual da TVE BAHIA – IRDEB. 
 
I SPArq 
 
O Primeiro Seminário de Pesquisa em Arquivologia da UFBA foi uma iniciativa liderada pela 
professora do Instituto de Ciência da Informação da UFBA, Maria Teresa Navarro de Brito Matos, 
também membro do CRIDI. 
O Grupo CRIDI participou do evento com apresentação de comunicações orais e escritas realizadas 
pelos bolsistas de Iniciação Científica Antônio Barreto, Mateus França e Thaíse Menezes, além da 
doutoranda Fausta Joaquina. A mesa redonda com o tema A Arquivologia nos grupos de pesquisa 
vinculados ao PPGCI/UFBA teve representação do CRIDI por Solenar Nascimento e a mesa redonda 
com o tema Relatos de experiências de pesquisa nos grupos de pesquisa vinculados ao PPGCI/UFBA 
teve representação do CRIDI por este relator, bolsista CNPq-ATNS1, e pelo bolsista Fapesb de 
mestrado João Victor. 
  
XI CINFORM 
 
O CINFORM – Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa em Informação é considerado um dos mais 
importantes eventos científicos sobre Ciência da Informação do Brasil. O CRIDI foi representado por 
mim através de uma comunicação oral e escrita de múltipla co-autoria, sendo os co-autores: 
Rubens Ribeiro, Adriana Hollós, Ricardo Sodré, Neiva Pavezzi, Ricardo Chagas, João Victor e dos 
bolsistas IC Illana Mascarenhas, Cíntia Garcia, Antônio Barreto, Thaíse Menezes e Mateus França. 
Nosso trabalho teve como tema Patrimônio Documental Audiovisual em Instituições de Idioma de 
Origem Latina: Desafios e Alternativas para um Experimento Brasileiro de Acesso Remoto. 
Dois pontos-chave desse trabalho merecem destaque: a elaboração de uma árvore de problemas, 
advinda da pesquisa, em que se destaca a evolução de problemas inerentes tanto ao audiovisual 
analógico quanto ao audiovisual digital, que são resultantes de outros três problemas basilares:  
falta ou ausência de infraestrutura, falta ou ausência de conhecimento e falta ou ausência de 
gestão. Com esse estudo mapeado e documentado através de um fluxograma vertical, obtivemos o 
cume dos mais graves problemas acometidos aos documentos audiovisuais quanto às perspectivas 
de acesso e preservação. O outro ponto é o mais importante produto até então resultante da 
pesquisa do CRIDI, o Repositório Legatum, que é uma plataforma web com esquema de metadados 
arquivísticos, pelo uso do software Access to Memory (AtoM), que segue os padrões e orientações 
reconhecidos pelo Conselho Internacional de Arquivos para acesso remoto de documentos 
audiovisuais, com estrutura de repositório digital. Na sequência, agora já na Fase 3 de 3 da 
pesquisa, será então implantado o sistema Archivemática, com cujo esquema de metadados o 
Legatum estará então adequado também às normas de preservação digital de arquivos 
audiovisuais. 
 
SOIMA 2015 
 
O evento SOIMA 2015, realizado pelo Sound and Image Collections Conservation Program (SOIMA-
ICCROM), realizado em 2015, na cidade de Bruxelas, Bélgica, é considerado um dos mais 
importantes eventos internacionais para assuntos voltados à preservação de arquivos de sons e 
imagens. O CRIDI foi representado por Rubens Ribeiro, a convite, patrocinado pelo ICCROM e pela 
Federação Internacional de Arquivos de Televisão (FIAT), e por Ricardo Sodré, doutorando do Grupo 
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CRIDI em Portugal.  
Nessa participação foram produzidos um pôster para compor um painel de apresentações, o 
esquema da árvore de problemas, um artigo de múltipla coautoria, além de um vídeo explicativo 
com apresentação do Grupo CRIDI, seus projetos e produtos. Recentemente o grupo foi informado 
de que o artigo foi selecionado para compor um capítulo de livro como produto do evento 
internacional. 
Vale destacar o método que usamos para desenvolver o raciocínio lógico que resultaria em nossa 
árvore de problemas. Usamos a metodologia aplicada à gestão de projetos com base nos 
conhecimentos adquiridos em projetos de Tecnologias da Informação durante aprendizado 
acadêmico na graduação em Sistemas para Internet. O Guia PMBOK – adotado como orientação 
básica para o desenvolvimento de nosso produto –  formaliza diversos conceitos em gerenciamento 
de projetos, como a própria definição de projeto e do seu ciclo de vida. Também identifica na 
comunidade de gerenciamento de projetos um conjunto de conhecimentos amplamente 
reconhecido como boa prática, aplicáveis à maioria dos projetos na maior parte do tempo. Estes 
conhecimentos estão categorizados em dez áreas e os processos relacionados são organizados em 
cinco grupos ao longo do ciclo de vida do projeto. Entretanto, a representação que usamos foi 
baseada no método Balanced Scorecard (BSC) que é uma ferramenta de gestão estratégica que 
desdobra objetivos estratégicos, visão e missão da organização em indicadores de desempenho 
para monitoramento estratégico. O BSC permite integrar e coordenar diferentes objetivos e 
segmentos empresariais no sentido de obter sinergia. Em nosso caso, a sinergia representava a 
cascata de efeitos negativos a partir de seus três problemas básicos. 
Com esse produto fomos capazes de compreender graficamente e melhor os problemas apontados 
pelos respondentes institucionais de nosso questionário de coleta de dados, uma vez que 
verificamos nas visitas técnicas as lacunas em suas respostas. Como exemplo, em visita à 
Cinemateca Brasileira, situada em São Paulo, constatamos um projeto arquitetônico muito bem 
estruturado e com ampla capacidade para custodiar grande parte dos acervos fílmicos, classifica-
los, documenta-los, tratar os itens em deterioração, criar uma nova matriz e suas derivadas para 
acesso e preservação. Entretanto, recentemente, num infeliz episódio, porém não único para o 
cinema brasileiro e seus acervos audiovisuais, uma das câmaras de armazenamento pegou fogo. O 
“Ministério da Cultura divulgou uma nota dizendo que o fogo atingiu a câmara 3 do depósito de 
nitrato, local onde são armazenadas matrizes (originais) das produções audiovisuais. As obras 
atingidas no incêndio possuem cópia.”3 
 
XI FESTIVAL INTERNACIONAL PANORAMA COISA DE CINEMA 
 
“Na tradição dos ideais e da paixão de Walter da Silveira pelo cinema, o Panorama 2015 trouxe 
retrospectivas, filmes novos do país e do exterior, promoveu encontros, discussões e debates em 
torno do cinema.” 
Em parceria com a Diretoria de Audiovisual da Bahia (DIMAS), instituição ligada à FUNCEB, fomos 
convidados a elaborar nossa semana CRIDI de Pesquisa no âmbito desse evento internacional. 
Contudo, percebemos na desenvoltura estratégica que somente a parceria com a DIMAS era 
tangível. Todavia, como a DIMAS estava diretamente envolvida com a divulgação do Festival, foi de 
comum acordo que nosso evento acontecesse em horários não conflitantes para que o público 

                                                 
3 Disponível em: http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/02/incendio-atinge-area-da-cinemateca-brasileira.html. Acesso 
em: 01/03/2016 
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baiano pudesse apreciar ambos os eventos e assim foi respeitado. 
Os filmes exibidos foram distribuídos da seguinte forma: Curtas da competitiva e filmes 
internacionais novos nas salas do Espaço Itaú Glauber Rocha e no Cine Theatro Cachoeirano, na 
cidade de Cachoeira – Ba, os filmes restaurados na sala Walter da Silveira (DIMAS). 
O evento também contou com debates e mesa redonda com temáticas voltadas ao cinema 
brasileiro e sua importante participação no cenário cinematográfico atual. 
 
III SECRIDI 
 
Anteriormente intitulada de Seminário CRIDI de Pesquisa, fora renomeada para Semana CRIDI de 
Pesquisa e Extensão em Cultura, Representação e Informação Digitais, respondendo melhor à nova 
roupagem que o evento adquiriu.  
O projeto nasceu ambicioso logo após o término de sua modesta, porém não menos importante, 
segunda edição ocorrida em 2014. A ideia inicial e que persistiu até sua execução foi de integrar 
temáticas abordadas no seio acadêmico com abertura à participação da sociedade civil. Nessa 
proposta, pretendia-se levar o conhecimento desenvolvido e pesquisado em sala de aula e pelo 
grupo de pesquisa CRIDI para o espaço comum, com uso de linguagem comum, com apresentação 
de filmes e debates com seus produtores e restauradores. Entretanto, sabíamos que para isso 
precisaríamos de um eficiente plano estratégico, equipe qualificada e sincronizada e de parceiros 
que tornassem possível a execução do projeto. Outro aspecto importante é que embora o evento 
permeie raízes acadêmicas, não havia fundos de investimento, nem recursos de editais públicos ou 
patrocinadores. Logo, a maior parte dos recursos foi oriundo da Bolsa de Produtividade em 
Pesquisa (PQ2).  
O grande desafio desse projeto foi conseguir reunir as pessoas que gostaríamos que falassem sobre 
os temas propostos dentro do escopo audiovisual e divulgar às comunidades acadêmica e civil o 
nosso evento. Tudo isso com um custo reduzido, porém com material e estrutura de ótima 
qualidade. 
E como realizar um evento de um grupo de pesquisa do ICI/UFBA fora de seu âmbito? Nossa 
principal motivação era aproximar ao máximo o evento do público não acadêmico. 
Definimos nossa comissão organizadora do evento com membros do CRIDI de diferentes áreas e 
competências, de modo a tornar possível agir em diversas frentes, porém sem perder a 
característica de união que prevalece no grupo. Essa comissão foi composta por mim e Louise 
Oliveira, como Coordenadores Gerais do evento; Tamires Neves, como coordenadora de Marketing 
e Publicidade; Janaína Ilara, como curadora da exposição de equipamentos pré-cinema e de uso 
amador, e de suportes de documentos audiovisuais; e Fausta Joaquina, como coordenadora de 
Relações Públicas e Secretaria. O evento pode ser conhecido em 
http://www.cridi.ici.ufba.br/secridi/ e em seu caderno de programação em 
http://cridi.ici.ufba.br/secridi/caderno-de-resumos-secridi-2015.pdf. 
Durante a celebração de conclusão de minicurso sobre restauro fílmico ministrado por José Maria 
Lopes, da TV Cultura de SP, no Espaço Cultural Caixa, em Salvador (ver 
https://vimeo.com/137377132), fiz contato com Simone Lopes, responsável pelo Núcleo de 
Memória da DIMAS, quando apresentei uma breve descrição do que gostaríamos de realizar e se 
haveria alguma possibilidade de apoio. A proposta foi prontamente acolhida e pouco adiante 
fizemos nosso primeiro contato em uma reunião entre membros da comissão organizadora e o 
corpo de gestão da DIMAS, estando presentes Adolfo Gomes, responsável pelo Núcleo de Difusão e 
o diretor da DIMAS, Bertrand Duarte.  
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Após apresentação do esboço de nosso projeto, recebemos sugestão para realizar a III SECRIDI nos 
espaços públicos da DIMAS. A data que apresentamos coincidia com o Festival XI Panorama 
Internacional Coisa de Cinema, e surgiu daí a ideia de agregarmos ao Panorama nosso evento, como 
uma forma de tentar alcançar maior visibilidade do público. A proposta foi muito bem aceita e 
partimos para detalhar as estratégias de execução do projeto. 
Dividimos o evento em duas grandes estruturas: mostra de filmes, debates e apresentações de 
comunicações orais e exposição do CRIDI. Essa última foi subdividida em duas partes, sendo uma 
exposição de banners produzidos durante os dez anos do CRIDI numa mostra temporária exposta 
na Parede Galeria e espaços de circulação do ICI-UFBA, sob minha curadoria, com orientação e 
supervisão do líder do grupo. E outra exposição do acervo pessoal do líder do grupo contendo 
material de audiovisual do pré-cinema e sonoro, com itens raros, adquiridos em leilões públicos. 
Essa exposição aconteceu no Foyer da Sala Walter da Silveira, na DIMAS e teve curadoria de Janaína 
Ilara sob orientação e supervisão do líder do grupo. O evento aconteceu no período de 28 de 
outubro à 06 de novembro de 2015 e em horários opostos aos da programação do Festival. Não 
tivemos abertura com a organização do Festival para algum tipo de parceria, entretanto, 
considerando a relevância desse no cenário cinematográfico internacional, mantivemos nosso 
compromisso quanto aos horários do evento. 
Nosso plano estratégico contemplou três caminhos: divulgação, organização e execução. 
Divulgação: 
Encabeçada por Tamires Neves, fizemos contatos com pessoas que gostaríamos que compusessem 
nosso corpo de palestrantes.  
Atenderam ao nosso convite: Ramon Coutinho, cineasta; Petrus Pires, cineasta e restaurador de 
filmes; Adriana Hollós, servidora do Arquivo Nacional e membro do Conselho Nacional de Arquivos, 
presidente da sua Câmara Técnica de Capacitação de Recursos Humanos; Simone Lopes, 
responsável pelo Núcleo de Memória da DIMAS; Adolfo Gomes, responsável pelo Núcleo de Difusão 
da DIMAS; Roberto Duarte e Chico Argueiro, professor/diretor do Filme Peixe-Homem e seu 
produtor, respectivamente; Ceci Alves, cineasta, jornalista e professora de produção 
cinematográfica; e José Maria Lopes, conselheiro da TV Cultura de São Paulo e restaurador de 
filmes. 
Também conseguimos importante apoio da empresa 3 Corações, que instalou um stand de 
divulgação de seu produto Café Santa Clara no Foyer da DIMAS e com distribuição gratuita de café e 
cappuccino, servidos livremente ao público. Esse patrocínio foi conseguido através de contato inicial 
com Cardoso, supervisor de expositores do Café Santa Clara durante o XI CINFORM, e firmado 
através do Trade Marketing da 3 Corações, Antônio José Fonseca. O stand ficou ativo no evento 
durante seus cinco dias iniciais, ausentando-se apenas no último dia por outros compromissos da 
empresa. 
Outra importante parceria firmada, e que contou com pleno apoio da UFBA, foi a da Editora da 
UFBA (EDUFBA), através de sua diretora, Profa. Dra. Flavia Roza. A EDUFBA contribuiu com a 
impressão de caderno de resumos, crachás e flyer com a programação do evento. A arte gráfica e 
diagramação desses itens também foram feitas por mim. 
Além disso foi produzido por mim material gráfico impresso e digital, sendo banner em lona, cartaz 
A3, plotagem de porta de vidro do Foyer da DIMAS, flyer de divulgação, flyer com a programação, 
troféus para as homenagens que foram prestadas durante evento e camisas para toda equipe que 
atuou no evento, inclusive os bolsistas e comunicadores. 
Também foi produzido website no formato de landing page (http://www.cridi.ici.ufba.br/secridi) 
com os detalhes sobre o evento e programação e canal para inscrição como participante ouvinte 
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com direito a certificado. 
Com suporte da Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFBA), através da equipe 
gestora do Sistema de Gerenciamento de Eventos (GERE), em tarefa encabeçada por Louise 
Oliveira, criamos outro site, complementar, para o evento (http://www.secridi.ici.ufba.br/), desta 
vez com as funcionalidades de estrutura acadêmica e sistema de gestão de informações e 
conteúdos pertinentes ao evento. 
Com apoio da DIMAS, através de seu Núcleo de Apoio à Produção, e execução de Meire Bispo, 
criamos um vídeo para spot de divulgação de 27 segundos na TVE 
(https://www.youtube.com/watch?v=0eORLgRfSic). 
 
Organização: 
 
Encabeçada por Louise Oliveira e por mim, dividimos importantes tarefas, porém, sem o integral 
apoio e dedicação dos demais membros da comissão organizadora dificilmente teríamos 
conseguido realização com êxito. Ficamos responsáveis pelo contato com os convidados 
palestrantes, programação do evento, gestão financeira, recrutamento e seleção de monitores 
(todos estudantes da UFBA), reuniões com responsáveis pelas instituições que nos apoiaram, 
gestão de inscritos e certificados, resolução de conflitos, resolução de problemas, mediação com 
suporte técnico da DIMAS e gestão executiva do evento. 
Tivemos amplo apoio da DIMAS e sua equipe técnica quanto ao suporte tecnológico, destacando o 
controle da sala de projeção dos filmes e apresentações e da sala Walter da Silveira. Também 
contamos com amplo apoio quanto à segurança das instalações onde ocorreu o evento. 
Um dos momentos mais importantes do evento foi a homenagem prestada pelo CRIDI à atriz Maria 
Caldas, que contracenou com o ator Geraldo Del Rey no primeiro longa metragem baiano, 
Redenção (1958), do cineasta Roberto Pires (1934-2001). O sucesso desse filme impulsionou um 
período importante do cinema brasileiro, o Ciclo Baiano de Cinema (1959-1963). Também foram 
homenageados no evento o cameraman do filme, Oscar Santana, e o restaurador e cineasta, filho 
de Roberto Pires, Petrus Pires.  
 
Execução: 
 
Tivemos alguns problemas previstos na execução desse evento e poucos problemas não previstos – 
fruto de constantes reuniões e comunicações estabelecidas entre os membros da comissão 
organizadora. Dentre as ferramentas de comunicação, as que mais usamos foram o aplicativo de 
mensagens instantâneas para dispositivos móveis Android WhatsApp, email e ligações telefônicas. 
Em alguns casos, recorremos ao uso do Skype e aplicativo de mensagens instantâneas do Facebook. 
Também recorremos a reuniões frequentes, utilizando-se do Foyer da DIMAS, para resolvermos 
questões orçamentárias, compra e organização de material e instrução de pessoal. 
A equipe teve ausência de Fausta Joaquina durante os cinco primeiros dias do evento, pois a mesma 
sofreu acidente que a impossibilitou de se deslocar com frequência por recomendações médicas. 
Entretanto, a mesma demonstrou total empenho na resolução de algumas demandas e contatos 
sem necessidades de efetiva presença. Vale ressaltar que sua contribuição foi de grande valor para 
o êxito do evento. 
Minha afinidade com Louise, enquanto coordenadores gerais do evento, foi crucial para cada 
decisão que tínhamos que tomar. Adotamos uma estratégia democrática, sempre consultando a 
opinião dos demais membros da comissão organizadora e em casos mais específicos, 
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principalmente os que envolviam autorização orçamentária, ao líder do grupo, professor Rubens 
Ribeiro. Contudo, sabíamos da responsabilidade que recaía sobre nós e não faltou em algum 
momento apoio mútuo. O que veio a reforçar uma relação de amizade, respeito e admiração. 
Imbuída pelo treinamento e gestão da equipe de apoio e monitoria, Louise ainda contou com a 
ajuda de Janaína Ilara. Para isso, foi divulgada nas listas de emails da UFBA a abertura de seleção de 
candidatos à monitoria do evento, que teriam direito ao certificado de atividade de extensão. Esta 
seleção foi realizada em quatro reuniões onde elencamos os seguintes monitores/estudantes:  
Alan Santana; Ana Cristina; Camila Jesus; Cláudia Barbosa; Daniel Marins; Danielle Gomes; 
Francimar Carvalho; e Naiara Sales. 
Distribuímos os monitores em cadastramento e recepção; apoio organizacional, filmagem e 
fotografia; e monitoria da exposição pré-cinema. O escalonamento dessa equipe aconteceu 
conforme horários do evento e esquematizada por revezamento, com o intuito de aproximar os 
monitores da maior parte das atividades realizadas e conforme seus interesses. 
Os resultados e mais informações sobre a III SECRIDI podem ser encontrados nos seguintes 
endereços web: 
http://www.cridi.ici.ufba.br/secridi/ 
http://www.secridi.ici.ufba.br/ 
 
SIMPÓSIO DILEMAS DIGITAIS AUDIOVISUAIS 
 
O evento foi realizado pelo Grupo de Pesquisa CRIDI em 19 de maio de 2016 no Instituto de Ciência 
da Informação da UFBa e teve como base os cinco capítulos do livro O Dilema Digital 2: Perspectivas 
de cineastas independentes, documentaristas e Arquivos audiovisuais sem fins lucrativos (ACADEMY 
OF MOTION PICTURE ARTS AND SCIENCES, 2015) e os relatórios finais submetidos aos órgãos de 
fomento à pesquisa. A proposta foi a de criar oportunidades para que bolsistas e estudantes 
voluntários do grupo pudessem ampliar ações de estudo, diálogos e debates com outros 
estudantes, técnicos e docentes, sobre tema de pesquisa na qual estão inseridos, relativa aos 
desafios e às alternativas inerentes à salvaguarda de acervos de documentação audiovisual. Cinco 
membros do grupo de pesquisa (três bolsistas e dois voluntários) apresentaram os capítulos do livro 
referido e seus relatórios de pesquisa, mediados pelo coordenador do Grupo CRIDI, sendo: 
Cineastas independentes, apresentado por Illana Mascarenhas, Bacharel em Humanidades (2012-
2014) pela UFBa, estudante de Direito e bolsista PIBIC; 
Documentaristas, apresentado por Ricardo Chagas, Graduado em Sistemas para Internet (2008 - 
2010) pela UNIFACS e bolsista CNPq-AT-NS1 (2013-2016); 
Marketing e distribuição de filmes independente, apresentado por Cíntia Garcia, Graduada em 
Língua Estrangeira Moderna - Espanhol (Lic. e Bach.), estudante de Biblioteconomia e bolsista 
CNPq-IC (2013-2016); 
Arquivos audiovisuais sem fins lucrativos, apresentado por Thaíse Menezes, estudante de Direito 
pela UFBa e bolsista PIBIC; 
Relatório de progresso e opções provisórias, apresentado por Janaína Ilara, Bacharel em Museologia 
pela UFBa, estudante de Arquivologia. 
Neste evento também tivemos exposição de pôster produzido coletivamente por pós-graduandos 
do PPGCI-UFBA (Franklin Castro, Gleise Brandão, Joseane Oliveira, Leandro Santos, Nanci Moreira, 
Pedro Ivo Araújo e Sueli Cerqueira), sobre os capítulos do livro O Dilema Digital 2: Perspectivas de 
cineastas independentes, documentaristas e Arquivos audiovisuais sem fins lucrativos (ACADEMY OF 
MOTION PICTURE ARTS AND SCIENCES, 2015), no âmbito da disciplina ICIA58 - Arquivos de som e 
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imagem em movimento, ministrada pelo prof. Rubens Ribeiro no PPGCI-UFBA. 
O Simpósio contou com público significativo, e o público que teve acesso gratuito a um exemplar 
digital do livro O Dilema Digital 2: Perspectivas de cineastas independentes, documentaristas e 
Arquivos audiovisuais sem fins lucrativos (ACADEMY OF MOTION PICTURE ARTS AND SCIENCES, 
2015), disponível no site do evento, interagiu com perguntas e observações relevantes acerca dos 
temas abordados. 
 (Link do site do evento: http://www.cridi.ici.ufba.br/simposios/dilemas-digitais-audiovisuais/) 

 

3. RESULTADOS 

Destaco quatro importantes resultados durante as atividades realizadas nesse período. São eles: 
 Maior compreensão sobre conceitos, métodos e técnicas de preservação documental 

arquivísitica audiovisual e consequentemente publicação de importantes comunicações em 
periódicos e eventos acadêmicos e científicos; 

 Participação no entendimento de problemas ligados à preservação audiovisual que 
resultaram em fluxograma de árvore de problemas apresentado no evento SOIMA 2015 e 
muito bem aceito; 

 Elaboração de anteprojeto para programa de mestrado com a temática memória étnica e 
preservação audiovisual como aspectos preponderantes à compreensão identitárias dos 
negros em uma sociedade desigual em tempos cotidianos; 

 Experiência na coordenação, organização e execução de eventoss científico que resultou na 
abertura de uma microempresa no regime MEI para ingressar nesse campo de atuação, 
agora sob um contexto profissional. 

 

4. DISCUSSÃO 

O que é o aprendizado? Como ele se constitui? Há verdade absoluta e imutável ou há uma 
construção de raciocínio que perpassa os saberes de cada tempo e suas tecnologias? Essas questões 
me permitem refletir sobre nossas escolhas. Penso que cada escolha que tomamos pressupõe que 
antes enfrentamos alguma indagação própria ou de outrem a partir de um problema. A insuficiência 
de conhecimento para uma resolução nos coloca diante de outras indagações e mesmo de 
paradigmas que, sobretudo, nos permitem auto reconhecimento acerca de nossa ignorância, para 
que possamos, a partir de então, buscar caminhos retilíneos ou curvilíneos que nos levem à 
informação a partir dos dados que obtemos e, por fim, sejamos capazes de adquirir um saber e 
produzir conhecimento. 
Quando Orso (2003) contribuiu em seu artigo com a dialética acerca dos “Desafios do 
Conhecimento e o Método da Pesquisa Científica”, pude pensar que pensar é direito de ser livre. 
Direito de existir em suas próprias inquietações. Então qual sentido da busca pelo conhecimento 
senão para si próprio?  
 

A realidade compreende os elementos orgânicos, inorgânicos e o ser social. Mas 
como é que ela se transforma em conhecimento humano? Num primeiro 
momento ela aparece ao homem como um todo caótico – um amontoado de 
seres e coisas. Porém, devido a interação com o meio, o homem vai adquirindo 
experiências, vai conhecendo e se apropriando das determinações. Depois as 
reúne novamente num todo organizado e obtém a realidade não mais como um 
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todo informe e caótico, mas sim como uma síntese de múltiplas determinações, 
um todo com sentido. O homem apreende a legalidade do mundo e reconstrói 
no pensamento a forma do mundo, as relações sociais e o modo como os 
homens se organizam nele para garantir a sobrevivência. O concreto aparece 
como concreto pensado. As idéias, as representações, expressam a organização 
do mundo. A partir disso, as idéias transformam-se em mediações do homem em 
relação aos objetos (o mundo, o homem e as coisas) e também passam a fazer 
parte da síntese das múltiplas determinações. Mas, a idealização – a 
transformação do objeto em idéia –, a representação, não é a mesma coisa que 
o objeto idealizado e representado. Relaciona-se com ele, mas não se funde, não 
se identifica com ele.” (ORSO, 2003, p.27) 

 
A citação acima me alimenta sobre a necessidade de fazermos algo com o conhecimento que 
obtemos, não apenas como realização pessoal, mas porque só faz sentido existir se existirmos para 
além de nós mesmos. Portanto, penso que seja importante despirmo-nos de nossa arrogância 
natural quando se tem conhecimento, pois o conhecimento nada mais é do que uma forma que 
encontramos para melhor compreender determinado problema e solucioná-lo. Os caminhos para a 
verdade ou para o certo seguem alguns métodos com suas técnicas e procedimentos, ainda que 
muito distantes dos recursos científicos, o conhecimento tácito também gera conhecimento de 
valor. Somos seres racionais, ou seja, desenvolvemos pensamento lógico a partir do problema e 
podemos decidir perseguir a solução ou simplesmente abandoná-la para que outro descubra e nos 
informe. São escolhas, são decisões que melhor nos fazem compreender o mundo, os outros e a 
nós mesmos.  
 

"[...] ainda que as idéias possam adquirir uma autonomia relativa, não podemos 
esquecer que elas têm seu fundamento na materialidade. Como tais, tornam-se 
instrumentos que, a partir das representações, das aparências, possibilitam a 
busca da essência – a compreensão do ser social –, pois não são idênticas. Como 
diz Marx, 'Se essência e aparência fossem a mesma coisa, seria inútil toda a 
ciência'." (ORSO, 2003, p.29) 

 
Então, quando nos compreendemos, tornamo-nos homens, logo, seres sociais. Contudo, 
compartilhamos ou não o mesmo conhecimento. É possível até seguir caminhos diferentes para se 
alcançar o mesmo conhecimento. Mas a verdade, talvez apenas ela, nunca seja absoluta, nunca seja 
imutável, nunca seja atemporal, pois somos todos reféns de nossa ignorância. 
 

*** 
 

A tecnologia digital está trazendo benefícios significativos para a indústria 
cinematográfica.  
[...] As mudanças, no entanto, têm chegado tão gradativa e rapidamente que a 
indústria ainda não teve chance de dar um passo atrás e avaliar a revolução 
digital e suas implicações a longo prazo como um todo. 
[...] A preservação de longo prazo e o acesso aos bens cinematográficos de uma 
produtora são claramente uma preocupação permanente e, ainda assim, existe o 
risco de, em um esforço para permanecer na crista da onda digital – um esforço 
não surpreendentemente encorajado pelos fornecedores dessas tecnologias –, a 
indústria acabe por tomar decisões que produzam consequências financeiras e 
culturais desastrosas. Aí reside o dilema digital. (ACADEMY OF MOTION PICTURE 
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ARTS AND SCIENCES, 2015). 
 

Técnicos especialistas e estudiosos sobre tecnologias digitais para preservação são unânimes 
quando o assunto é o significativo aumento dos tamanhos em Bytes dos arquivos digitais. Embora o 
custo do KB tenha reduzido drasticamente, já é impraticável salvar qualquer arquivo cujo tamanho 
seja inferior a 1,44MB (capacidade de armazenamento em disquete 3,5 polegadas). Isto significa em 
desde 1995 as tecnologias ficaram cada vez mais acessíveis e baratas, porém requisitam cada vez 
mais soluções robustas para armazenamento de dados. Estamos na era do Petabyte. Por enquanto 
esse tipo de tecnologias não está disponível a todos, contudo a solução imediata que a indústria 
encontrou foi investir em estruturas datacenters para disponibilizar cada vez mais esses espaços 
virtuais aos usuários comuns. Um dos custos disso está em suas políticas de privacidade. A 
contrapartida é que todo e qualquer dado do usuário armazenado nesses datacenters não pertence 
ao usuário que o produziu. Nas entrelinhas, a empresa provedora do serviço tem total acesso aos 
dados e informações que ali contidos. O perigo não só atinge o aspecto da privacidade do indivíduo. 
Significa que a qualquer momento a empresa pode sumir com todos os seus dados, todo seu 
histórico digital de vida e você nada poderá fazer. É um risco. Assim como é um grande paradigma, 
pois como acompanharíamos a evolução do consumo tecnológico se tivéssemos que assegurar toda 
infraestrutura de armazenamento de dados que os atuais dispositivos eletrônicos e toda 
comunicação em rede de Internet demandam? 
A memória audiovisual é responsável pelo patrimônio cultural da humanidade em materiais que se 
configuram como registros de som e imagem em movimento que, de um modo geral, está 
ameaçada. Ameaçada de tornar-se desconhecida da sociedade contemporânea e futura. Como os 
grãos de areia que escorrem numa ampulheta, percebemos a riqueza dos detalhes informacionais e 
culturais dessas comunidades se esvaindo devido à falta de políticas e ações de preservação desses 
documentos audiovisuais. Edmondson (2013, p.140) alerta para problemas oriundos da degradação 
e obsolescência: 
 

Em função da inevitável degradação dos suportes e da irresistível alteração dos 
formatos, os conteúdos sonoros e visuais sobrevivem e permanecem acessíveis 
apenas graças a procedimentos de migração, isto é, cópia ou transferência de 
um suporte para outro. Essa constatação inspirou aos arquivos audiovisuais a 
criação de programas de duplicação empreendidos ao longo das últimas sete 
décadas. Esses programas têm como objetivo a transferência do conteúdo dos 
filmes em nitrato para suportes em acetato ou em poliéster, a copiagem do 
conteúdo sonoro de discos ou cassetes deteriorados para suportes analógicos ou 
digitais, a migração de dados de suportes obsoletos para suportes mais recentes, 
ainda que os anteriores continuem em bom estado. 

 
Em 1995 os dados produzidos eram armazenados em disquetes com 1,44MB. Qualquer smartphone 
fabricado em 2015 possui capacidade mínima de armazenamento de 8GB, ou seja, 
aproximadamente 8.000.000 de disquetes dentro de um smartphone. A indústria se mostra 
preocupada com a crescente desses números, mas parece ser um caminho sem volta a evolução 
tecnológica. Os avanços já apresentados em feiras tecnológicas revelam dispositivos muito mais 
avançados e totalmente conectados à Internet. Todo esse fluxo de dados e, consequentemente, seu 
armazenamento em nuvens irá ultrapassar rapidamente a última medida considerada até o 
momento, Yottabyte (YB).  
O vídeo disponível em https://youtu.be/Ftn6DRRpHKc traz um interessante infográfico da evolução 
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tecnológica e do aumento de capacidade de armazenamento demandados. 
O desenvolvimento e avanço de novas tecnologias perpassa por questões cuja literatura pontua 
como favoráveis e preocupantes. Isto porque considera a pluralidade de formatos e soluções 
tecnológicas de acesso aos arquivos audiovisuais como um fator que, por um lado, promove a 
pesquisa e desenvolvimento, porém, por outro, provoca uma aceleração de novos suportes que 
tornam obsoletas outras tecnologias.  
 

Obsolescência: todos os produtos de tecnologia, incluindo hardware, software e 
mídia de armazenamento, têm um tempo de vida finito, e o tempo exigido para 
migrar pode exceder o tempo de vida dos dados. (CINEMATECA BRASILEIRA, 
2009, p. 37). 

 
As reflexões levantadas abaixo, de O Dilema Digital 2: Perspectivas de cineastas independentes, 
documentaristas e Arquivos audiovisuais sem fins lucrativos (ACADEMY OF MOTION PICTURE ARTS 
AND SCIENCES, 2015), reforçam a preocupação anterior. Estamos consumindo cada vez mais e, 
concomitantemente, produzindo cada vez mais dados e informações. 
 

O uso extraordinário de tecnologias digitais na captura, na pós-produção e na 
distribuição levanta novas questões com relação ao fluxo de trabalho das 
produções, às responsabilidades organizacionais e aos modelos de negócios. A 
explosão da informação digital vem acompanhada da ameaça de extinção dessa 
mesma informação e, por conseguinte, da perda de conteúdos valiosos. Se um 
único filme digital gera mais de dois petabytes de informações digitais – o 
equivalente a quase meio milhão de DVDs –, as decisões sobre quais materiais 
guardar, quais preservar e quais ações de gerenciamento de risco são 
necessárias antes da determinação da migração trazem novas pressões para esse 
gerenciamento. 
[...] duas importantes conclusões, que são de interesse para a indústria 
cinematográfica: 

1. Toda empresa tem problemas e questões semelhantes em relação 
à preservação de informação digital. 

2. Nenhuma empresa tem, até o momento, uma estratégia de longo 
prazo ou uma solução que não demande investimentos expressivos e contínuos 
em capital e despesas operacionais. 

 
É possível desconstruir a ideia de que a falta de conservação dos acervos e preservação patrimonial, 
quer seja aplicando as normas arquivísticas ou aplicando as normas biblioteconômicas e 
documentais, se dá apenas pela obsolescência, pelo suporte e tempo de vida útil do item. Ao 
desenvolvermos uma árvore de problemas, como proposta do evento SOIMA 2015, elencamos três 
questões basilares que melhor nos fazem compreender a cadeia de problemas que se sucedem a 
partir dessas. Nesse exercício, assim como em uma árvore que cresce a partir de seu caule, cada um 
dos três pilares evidencia uma causa efeito que interage com um problema-chave oriundo de outro 
pilar. Como a pesquisa foi desenvolvida a partir da análise sobre suportes analógicos e, 
posteriormente, desenvolveu uma nova análise, agora comparativa, sobre suportes digitais, a 
árvore de problemas, como chamamos o produto dessas análises, foi criada e apresentada no 
SOIMA sob as perspectivas analógica e digital. (link para a árvore de problemas: 
http://cridi.ici.ufba.br/SOIMA2015/problem-tree-lona-BR.pdf).  
Há questões importantes sobre condições ideais de controle e monitoramento de temperatura e 
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umidade de acervos fílmicos que no passado e ainda hoje enfrentam o grave problema da chamada 
“síndrome do vinagre”, e o que deve ser feito para evitá-la, como visto em National Film 
Preservation Foundation (2003, p.59). 

 
Temperature and moisture are the two key factors affecting the rate of film 
deterioration. Fresh acetate film stored at a temperature of 65°F and 50% RH 
(relative humidity) will last approximately 50 years before the onset of vinegar 
syndrome. Just reducing the temperature 15°, while keeping the humidity at the 
same level, delays the first signs by 150 years. Low temperature and low relative 
humidity levels slow chemical decay and increase the stability of motion picture 
film. 

 
Porém, se conhecemos os problemas que causam a degradação e destruição dos acervos 
audiovisuais analógicos, e também é consenso ou pelo menos é compreendido pela maioria das 
entidades e profissionais que atuam com sons e imagens em movimento que o processo de 
migração de suporte analógico para digital é um caminho irreversível e urgente, por que 
continuamos a enfrentar problemas de obsolescência e perda de produções? 
Alguns autores referem-se a esse momento como a “era da informação”, considerando que as 
sociedades produzem enorme quantidade de informações digitais que superam exponencialmente 
a quantidade de livros impressos. Considerando especificamente arquivos audiovisuais que 
avançam tecnologicamente sob o aspecto da qualidade de imagem e som, sabe-se em 
contrapartida que a necessidade de espaço para armazenamento tornou-se um quesito caro e 
bastante limitado. Então, na citação acima, percebemos que a indústria está propondo soluções 
imediatas de armazenamento, desconsiderando ou negligenciando que o tempo de vida dos dados 
pode não acompanhar o surgimento de novas soluções tecnológicas. A fita LTO já é apontada como 
solução possível, mas e quanto aos arquivos natodigitais? Há confiança na vida útil de seus 
suportes? Como lidar com os dados que simplesmente são extintos, irrecuperáveis, ao contrário das 
gravações em película? A indústria deveria dedicar esforços aos suportes ou em formatos de dados 
digitais recuperáveis? Isto seria possível? 
Silva e Hollós (2010, p.18-21) abordam questões sobre esse contexto, onde a proposta é a 
qualificação e requalificação curricular de profissionais voltados para preservação documental e 
uma reflexão das instituições de ensino sobre o perfil do profissional que estão formando.  
Me inquieta saber que na cidade de São Paulo não há, até o momento (2015), curso de formação de 
arquivista, abrindo espaço para o exercício de outros profissionais em atividades que deveriam ser 
desenvolvidas por um arquivista, como identificamos em uma das instituições que visitamos. Logo, 
é de se indagar: há pouca procura pela área de formação, há pouco prestígio da profissão, falta 
conhecimento sobre as funções desempenhadas por esses profissionais, ou há outras questões 
mais agravantes que afetam o cenário da maior capital do País, assim como Salvador? 
Esse arcabouço de informações e diálogos que perpassam por questões como políticas de direitos 
autorais, qual ou quais formatos livres de arquivos digitais devem ser adotados para assegurar ou 
salvaguardar o patrimônio audiovisual, qual suporte é ideal à preservação e quais suportes são 
possíveis de serem adotados por cada instituição que custodia o acervo, como assegurar o acesso 
público ao arquivo, como integrar as informações digitais pulverizadas acerca do documento 
audiovisual através dos sistemas e meios digitais que os hospedam e como salvaguardar em 
ambiente digital os acervos audiovisuais públicos, foram as principais inquietações que me 
envolveram durante o período da bolsa e que resultaram em publicações, apresentações, 
participação em eventos e, principalmente, ser capaz de desenvolver um pensamento crítico sobre 
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os conceitos da Ciência da Informação aplicados aos arquivos audiovisuais, e como contribuir com 
críticas e soluções alternativas frente aos desafios enfrentados pelas instituições e/ou organizações 
sem fins lucrativos que colaboraram com a pesquisa.  
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6. ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO 

Dezembro/2013 a Dezembro/2014 
 
A elaboração e/ou ajuste dos questionários foi realizada apenas com o líder do grupo. Também 
fiquei responsável pelo pré-teste, entretanto, todos tiveram treinamento anterior para uso da 
ferramenta SurveyMonkey versão Gold (paga) para coleta de dados. Durante toda a coleta de 
dados, quando não estive presente, os bolsistas foram acompanhados pelo mestrando e bolsista 
Fapesb João Victor. Quando este teve alguma dúvida fez contato comigo por telefone e 
prontamente o orientei na resolução do problema ou entendimento da dúvida. 
Ajustamos os questionários institucional e individual de audiovisual 2014-2015 para coleta de dados 
através da ferramenta SurveyMonkey Gold. Durante visitas técnicas, usamos essa ferramenta ora 
nos computadores das instituições, ora com os tablets do CRIDI, para apresentar o questionário e 
sanar alguma dúvida inicial. 
Os novos questionários online individual e institucional audiovisual 2014-2015 tiveram algumas 
questões reformuladas, na íntegra ou parcialmente, de forma que as regras de lógica pudessem ser 
aplicadas e as opções de respostas ficassem mais explícitas ao respondente. 
Todas as vezes em que algum bolsista teve dúvida sobre a metodologia e interpretação de 
respostas dos questionários, um contato prévio era feito diretamente com o líder do grupo, e 
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durante a reunião administrativa as dúvidas eram expostas ao grupo e sanadas por seu líder e 
orientador. Sempre, ou na maioria dessas reuniões, estive presente e as explicações enriqueceram 
meu conhecimento. Desta forma, não houve, durante esse período, nem o que segue logo abaixo, 
qualquer requisição de meu auxílio. 
Organizamos o grupo para coleta de dados nas instituições públicas e respectivos setores em 
Salvador. Fizemos análise empírica do estado crítico de conservação da maioria dos acervos aos 
quais tivemos acesso. Também discutimos, diante da dificuldade de agendamento para realização 
das visitas técnicas, sobre como resolver este problema. Esse foi um exercício realizado 
basicamente com o mestrando e bolsista Fapesb João Victor. Os demais bolsistas eram consultados 
quanto à disponibilidade. 
Demos seguimento à coleta de dados com uso da ferramenta SurveyMonkey Gold. 
Realizamos as visitas técnicas, porém não participei da elaboração de relatórios dos bolsistas. Fiz 
anotações sobre observações empíricas durante as visitas técnicas, quando acompanhei os 
bolsistas, ou durante as viagens suportadas pelo CRIDI. Utilizei a ferramenta digital Evernote versão 
limitada e gratuita instalada no iPad 2 do grupo. 
Os bolsistas foram cobrados quanto aos fichamentos de leituras específicas que lhes foram 
designadas. Para essa técnica o grupo desenvolveu um modelo de fichamento que foi usado por 
todos. Os fichamentos, quando prontos, eram enviados a mim que fazia uma breve análise e, em 
seguida, os enviava ao líder do grupo, que na sequência os reenviava para mim, para que os 
publicasse em nosso ambiente virtual de aprendizagem (AVA Moodle). 
Minha participação na atualização da pesquisa quanto às dimensões do problema restringiu-se às 
leituras, para maior compreensão dos problemas pesquisados, e a comparações em relação ao que 
se aplica à preservação audiovisual nas instituições públicas e o que as normas técnicas definem 
como padrões a serem adotados. 
 
Janeiro a Dezembro/2015 
 
Embora em meu cronograma estivesse determinado o período entre janeiro a abril, não houve 
necessidade de qualquer tipo de auxílio quanto à interpretação de conteúdos/dados coletados. Esta 
tarefa foi executada posteriormente, no período de janeiro a fevereiro/2016. Esse auxílio foi 
prestado à bolsista PIBIC Thaíse Menezes. 
Discutimos em reuniões do grupo alguns aspectos apontados pelos bolsistas de iniciação científica 
que foram observados na execução das visitas técnicas. Contribuí com informações 
complementares que havia anotado. Alguns bolsistas tomaram notas para inserção em seus 
relatórios. 
Tivemos dificuldades com os atrasos advindos da interrupção das atividades na UFBa durante 
grande parte de um período de quatro meses de greve de servidores e docentes da Universidade. 
Entretanto, acompanhei os bolsistas às instituições com as quais conseguimos agendar visita 
técnica. No período de greve nos dedicamos com maior concentração às leituras e fichamentos e 
elaboração de textos para submissão a eventos. 
No período houve regular acompanhamento das respostas aos questionários institucionais e 
individuais através da ferramenta SurveyMonkey Gold e orientação a alguns respondentes que não 
encerraram devidamente os questionários.  
Pude colaborar com sugestões técnicas a partir de observações e estudo do produto digital 
Legatum. Este ambiente, baseado no software Access to Memory (AtoM), voltado para o acesso às 
informações estruturadas sob normas arquivísticas, fora implantado no servidor da 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
Para a elaboração deste Relatório adaptamos o modelo da 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, CRIAÇÃO E INOVAÇÃO 
 

GRUPO DE ESTUDOS SOBE CULTURA REPRESENTAÇÃO E 
INFORMAÇÃO DIGITAIS 

<GRUPO CRIDI> 

 

 

  Pág. 27 

Superintendência de Tecnologia da Informação da UFBA e será complementado futuramente, na 
Fase 3 de 3 da pesquisa, com relação à preservação arquivística digital audiovisual através da 
instalação e implementação do software Archivemática. 
Participei de eventos e publicações neste período, listadas na seção 7 deste Relatório. 
 
Janeiro a Novembro/2016 
 
Finalizei junto com Louise Oliveira – coordenadora geral da III SECRIDI junto comigo  – os últimos 
compromissos administrativos do evento III SECRIDI realizado em 2015. 
Supervisionei o relatório final do bolsista Mateus França. Neste caso específico, o bolsista 
apresentou alguma dificuldade ao consolidar algumas informações e complementei as orientações 
de nosso orientador, professor Rubens Ribeiro, através de mensagens trocadas pelo aplicativo de 
comunicação online WhatsApp, além de outras mensagens por email. 
Supervisionei e colaborei no entendimento da orientação de professor Rubens Ribeiro para com as 
bolsistas CNPq-IC Cíntia Garcia e PIBIC Thaíse Menezes na elaboração de documento sobre análise 
dos dados coletados das instituições públicas que responderam ao questionário do CRIDI entre 
2014-2015. Também elaborei uma análise que serviu de apoio às bolsistas e posteriormente fora 
apresentado em reunião administrativa do Grupo CRIDI, contrapondo ou ratificando as análises por 
elas apresentadas. 
Com a redução do número máximo de bolsistas de iniciação científica para três, percebemos que 
seria interessante acompanhar mais de perto as atividades realizadas e, se necessário, interagir ou 
intervir. Por esta razão, fiz um estudo sobre ferramentas digitais que poderiam servir para esse 
acompanhamento online. Além de alguns testes, também incluí os bolsistas nas ferramentas e as 
testamos, tendo como melhor resultado e adoção inicial a ferramenta online Wrike. 
Organizei a execução do Simpósio CRIDI: Dilemas Digitais Audiovisuais. Também fui responsável 
pela produção de todo material gráfico informativo e de divulgação, incluindo a landing page no 
endereço: http://www.cridi.ici.ufba.br/simposios/dilemas-digitais-audiovisuais/. Também participei 
do evento como palestrante com o tema Documentaristas. 
Participei do 9º debate: Preservação Digital de Arquivos Audiovisuais Públicos, dentro do Ciclo de 
Debates da  Rede Cariniana. Também prestei suporte tecnológico durante a entrevista e 
apresentação online do professor Rubens Ribeiro através da ferramenta Adobe Connect. 
Participei de treinamento de uso e inserção de dados de instituições públicas no Legatum. 
Participei de reuniões iniciais com o grupo que fará parte da comissão organizadora da IV SECRIDI, 
cuja data de realização do evento já está estimada para o período de 25 a 27 de outubro de 2017, 
assim como a personalidade a ser homenageada – Professora Vanda Cunha. 
Coautoria em apresentação de trabalho no Congresso UFBA - 70 anos. 
Apresentação do grupo durante a Semana de Arte e Cultura do ICI. 
Supervisão de apresentação de bolsista PIBIC no Semente UFBA 2016 . 
Fui autorizado a administrar o ambiente virtual de webconferências desenvolvido pela RNP e 
adotado pela STI UFBA para esse fim. Como a ferramenta ainda está em fase inicial de 
implementação, pude colaborar com a realização de alguns testes, incluindo webconferência online 
com mais três bolsistas do CRIDI com o intuito de decidir sobre a eficácia desta para tais fins do 
grupo de pesquisa, assim como contribuir junto à STI e sua equipe técnica com identificação de 
possíveis melhorias e aprimoramentos. 
Elaboração e entrega de relatório final da bolsa CNPq ATNS-1. 
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7. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES CIENTÍFICAS E PUBLICAÇÕES 

O grupo se reuniu quinzenalmente durante o ano de 2014. Já em 2015, tivemos reuniões com 
intervalos maiores,  e um período de greve de servidores e professores da UFBA, durante a qual, 
orientados pelo coordenador da pesquisa, nos concentramos em leituras e fichamentos de textos, 
visando à elaboração de textos para submissão em eventos; 
Durante as viagens de divulgação e visitas técnicas do grupo CRIDI a Belo Horizonte, Rio de Janeiro e 
São Paulo, participei de reuniões em diversas instituições públicas parceiras do CRIDI na pesquisa 
em execução; 
 
• Ouvinte na Semana de Arte, Cultura, Ciência e Tecnologia 2014- ACTA; 
• Comunicação oral no IV Seminário do PPGCI, Integração da Graduação e da pós-graduação; 
• Debate “Preservação da Memória Audiovisual: Interfaces regionais de preservação”, apresentado 
no X Panorama Internacional Coisa De Cinema; 
• I SPArq - Seminário de Pesquisa em Arquivologia da UFBA; 
• 6º Conferência Luso-Brasileira sobre Acesso Aberto (CONFOA ou COLUBA);  
• VII Encuentro Ibérico EDICIC 2015 Tema: La digitalización, preservación y curaduría digital 
Subtema: Cultura de la información; 
• XII CINFORM; 
• Curta Circuito - Mostra de Cinema Permamente; 
• Coordenação geral da III Semana CRIDI de Pesquisa e Extensão em Cultura, Representação e 
informação Digitais e apresentação de comunicação oral; 
• Curadoria e Exposição de Banners na Parede Galeria do ICI; 
• Apresentação oral de capítulo do livro O Dilema Digital 2: Perspectivas de cineastas 
independentes, documentaristas e Arquivos audiovisuais sem fins lucrativos (ACADEMY OF MOTION 
PICTURE ARTS AND SCIENCES, 2015) no Simpósio Dilemas Digitais Audiovisuais; 
• Organização do Simpósio Dilemas Digitais Audiovisuais realizado em maio de 2016; 
• Participação 9º debate: Preservação Digital de Arquivos Audiovisuais Públicos dentro do Ciclo de 
Debates da Rede Cariniana realizado em agosto de 2016. 
• Apresentação do grupo durante a Semana de Arte e Cultura do ICI realizada em outubro de 2016.  
• Organização inicial da IV SECRIDI que deve acontecer entre os dias 25 e 27 de outubro de 2017. 

 

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

Durante os três anos de pesquisa e bolsa foram feitos relatórios parciais semestrais que elencavam 
em seus respectivos períodos dificuldades bem pontuais. Contudo, no processo de orientação, 
essas dificuldades eram debatidas com o coordenador da pesquisa e líder do Grupo, e algumas 
sugestões para melhor enfrentar tais desafios foram dadas e acolhidas. Desta forma é possível 
concluir que o programa da bolsa CNPq foi capaz de transformar o bolsista, como pessoa e 
profissional, e alavancar suas expectativas em ações e decisões que o projetam ao desenvolvimento 
de uma carreira acadêmico-científica e uma exploração muito mais madura acerca das temáticas 
ligadas à memória e salvaguarda do patrimônio público audiovisual. 
Independente de uma eventual possibilidade de nova atuação com suporte de outra bolsa, o 
bolsista já aceitou o convite a continuar como membro voluntário no Grupo CRIDI e já participa da 
terceira e última fase da pesquisa em execução, comprometendo-se a colaborar da melhor forma 
possível para o desenvolvimento das pesquisas e das pessoas. 
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Salvador, 20 de novembro de 2016. 
 
 
 
 

João Ricardo Chagas dos Santos 
Bolsista 

 
Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva 

Orientador 
 
 




