
 

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> 

 

 

Relatório Final 
 
 

EDITAL / PROGRAMA 

Chamada Universal – MCTI/CNPq Nº 14/2013 
 
 

BOLSISTA CNPQ-IC (2013-2016) 

Cíntia de Figueirêdo García 
 
 

Título do Plano de Trabalho do Bolsista 

Salvaguarda de acervos audiovisuais em instituições 
federais, estaduais e municipais em 4 cidades 

(Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte) 
 
 

ORIENTADOR 

Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva 
 
 

Título do Projeto do Orientador 

Desafios e alternativas digitais para a salvaguarda e difusão do patrimônio público 
documental arquivístico audiovisual 

 
 
 

Salvador 
2016 

 
  



 

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> 

 

 
 

RESUMO 

Trata-se de Relatório Final da Fase 2 de 3 (2013 -2016) do Plano de Trabalho (PT) intitulado 
“Salvaguarda de acervos audiovisuais em instituições federais, estaduais e municipais em 4 cidades 
(Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte)”, associado ao Projeto de Pesquisa “Desafios e 
alternativas digitais para a salvaguarda e difusão do patrimônio público documental”. Utilizando 
como base os dados coletados em instituições públicas depositárias de acervos audiovisuais entre 
2005 e 2007, e comparando-os com a nova realidade da Fase 2 de 3 da pesquisa (2013-2016), 
chegamos a novas constatações sobre a situação concreta dos acervos audiovisuais e seu estado de 
conservação, em face das inovações tecnológicas. Este relatório expõe as atividades desta bolsista 
CNPq-IC (2013-2016) no viés do seu plano de trabalho, bem como as ações do Grupo CRIDI na atual 
fase da pesquisa, ressaltando a crescente atuação do grupo em eventos importantes de âmbito 
nacional e internacional, relacionados com a preservação e salvaguarda dos arquivos audiovisuais. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Para dar conta da multiplicidade de fatores que envolvem a preservação de arquivos audiovisuais, o 
grupo de pesquisa tem dotado seus membros de um instrumental que vai desde capacitação teórico-
metodológica até conhecimentos sobre etapas essenciais, tais como a indexação de arquivos 
audiovisuais, por exemplo. 
A partir do exercício de migração dos dados dos questionários impressos da primeira fase (2005-
2007), realizado pelos bolsistas de iniciação científica, utilizando a plataforma Survey Monkey Gold, 
analisamos as respostas dos questionários aplicados nas instituições públicas depositárias de acervos, 
em Salvador.  
Pelas análises dessas respostas, muitos tópicos foram observados. 
A começar que muitas instituições não souberam informar sobre aspectos e etapas relevantes da 
preservação dos acervos audiovisuais. 
A falta de recursos para os programas de digitalização, por exemplo, tem sido um problema 
constante, já que muitas vezes esse processo é feito em outros estados do país. A questão da 
capacitação técnica de profissionais potencializa esse problema, pois muitas instituições possuem 
uma grande quantidade de arquivos ainda não digitalizados que necessitam desses profissionais cada 
vez mais atualizados.  
Assim, várias questões foram suscitadas, diante da situação em que se encontram os acervos 
audiovisuais das instituições depositárias.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Leitura de textos relacionados com a temática da preservação e salvaguarda dos arquivos 
audiovisuais. 
Interpretação e análise dos dados coletados - e registrados na ferramenta SurveyMonkey (versão 
paga GOLD) - nas Instituições e Organizações parceiras que responderam ao questionário 
institucional audiovisual 2014. 
Familiarização com o Site do CRIDI ((http://www.cridi.ici.ufba.br) através do sistema de 
gerenciamento de conteúdo (CMS) Wordpress. Nesse ambiente, onde estão informações sobre os 
resultados da pesquisa, os bolsistas mantêm-se atualizados sobre a atual fase da mesma e os 
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produtos que estão sendo gerados pelo Grupo. 
Atuação na organização do evento dos 10 anos do Cridi, o III Secridi. 
Análise dos dados (texto escrito e apresentação de slides) coletados nos questionários 
audiovisuais individuais e institucionais utilizando o método árvores de problemas, analógica 
e digital, feito pelos bolsistas de iniciação científica com a ajuda do bolsista CNPq-ATNS1, 
João Ricardo Chagas. 

 

3. RESULTADOS 

As reuniões do Grupo CRIDI motivaram a interação dos bolsistas nesta fase da pesquisa, fomentando 
discussões sobre os textos lidos e fichados, reconhecimento das exitosas participações em eventos, 
as novas ações do CRIDI e o esclarecimento da necessidade da capacitação de todos para lidar com as 
ferramentas para coleta e análise de dados e inserção de conteúdos no site do Grupo. 
A partir da análise das respostas subjetivas dos respondentes dos questionários institucionais, pude 
perceber que as instituições estão diversificando os suportes para acondicionamento de seus acervos 
e demonstram uma maior conscientização sobre a necessidade de medidas eficazes, objetivando a 
preservação e salvaguarda dos arquivos custodiados. 
A participação em evento comemorativo dos 10 anos do CRIDI e em outros eventos da área me 
forneceram informações valiosas sobre vários aspectos do atual panorama da preservação e 
salvaguarda dos arquivos audiovisuais e foi reforçada minha convicção de que o Grupo CRIDI vem 
expandindo-se e, assim, necessitando atingir o âmbito do legado documental público audiovisual dos 
países de cultura latina. 
Sabe-se que o acesso aos arquivos audiovisuais é que irá nortear o caminho da sua preservação, pois 
não basta preservar apenas para conservar por longo tempo, devendo-se garantir o acesso por meio 
de eficaz indexação e tratamento arquivístico diferenciados, iniciativas culturais e a universalização 
do acesso e da conscientização da importância da preservação do patrimônio audiovisual, 
importantes para a construção da identidade cidadã. Dessa forma, os resultados da pesquisa 
configuram uma realidade preocupante no tocante à existência e preservação do acervo audiovisual 
das instituições visitadas e a necessidade da continuidade da pesquisa na detecção e promoção de 
soluções para a salvaguarda do patrimônio audiovisual público. 

 

4. DISCUSSÃO 

O Departamento de Audiovisual da Fundação Cultural do Estado da Bahia (DIMAS-FUNCEB), no 
âmbito de uma parceria com o CRIDI, cedeu parte de sua ambiência institucional utilizada no evento 
XI Panorama Internacional Coisa de Cinema para a realização paralela da III Semana CRIDI de 
Pesquisa e Extensão em Cultura, Representação e Informação Digitais - III SECRIDI. 
Tratou-se de uma ação constituída por diversas atividades correlatas abertas ao público, 
comemorativa dos 10 Anos do CRIDI, com exposição de equipamentos e suportes históricos de 
cinema e som, exposição de pôsteres e cartazes produzidos pelo Grupo CRIDI nos últimos dez anos, 
mostra de filmes, exibição de filmes seguida de debate com os seus criadores e seminário sobre 
preservação e acesso audiovisual. 
Os filmes exibidos e as palestras apresentadas na III SECRIDI fomentaram discussões sobre a 
importância dos filmes como um retrato da sociedade ou um registro de uma época ou fato histórico 
e a inegável contribuição do cinema como fonte de informação. De acordo com Costa (2007), porém, 
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a questão é se a produção cinematográfica está devidamente preservada e resguardada como um 
documento que esteja ao alcance de um usuário qualquer. 
As produções cinematográficas são consideradas Patrimônio Cultural e a preservação fílmica é, desta 
maneira, uma forma de manter uma identidade nacional e contribuir para a construção de uma 
memória coletiva. 
Daí, compreende-se a necessidade de políticas de preservação desse patrimônio. 
 

No intuito de guardar e preservar o patrimônio cinematográfico, as cinematecas 
surgem como resposta à perda significativa de filmes e documentos afins, 
determinantes para o entendimento da arte e suas relações possíveis com a 
história, as letras, a ciência, a filosofia, as tecnologias aplicadas, dentre tantos 
outros campos do conhecimento humano. Como podemos perceber, preservar os 
filmes - como documentos passíveis de recuperação e pesquisa - é intensificar as 
bases de referência ferramental para o crescimento do homem dentro do seu 
tempo e história. (COSTA, 2007, p. 74). 
 

Nesse viés da preservação da preservação do patrimônio cinematográfico, o Grupo CRIDI fez 
apresentações sobre as leituras feitas pelos bolsistas dos 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). Os capítulos do livro foram 
divididos entre os bolsistas e apresentados em formato de seminário aberto ao público, no dia 17 de 
maio de 2016, no Instituto de Ciência da Informação (UFBA). 
O capítulo selecionado para esta bolsista CNPq-IC (2013-2016) abordava a importância da exibição 
dos filmes independentes nos festivais de cinema para que haja uma maior visibilidade  do trabalho 
do cineasta, o que poderá levá-lo a ser selecionado por um distribuidor e a necessidade de 
estratégias de preservação para as obras destes cineastas independentes. Ainda que muito tenha 
sido tratado sobre a questão dos festivais do cinema discutirem sobre o acesso de longo prazo às 
obras digitais de cineastas independentes e documentaristas (temas como o processo criativo, a 
produção e a pós-produção, o financiamento e a distribuição), apenas poucos painéis de discussão, 
em poucos festivais, lidaram com a questão da preservação digital.  
Sobre os resultados dos questionários aplicados nas instituições públicas, estes motivaram debates 
sobre a realidade destas instituições, estado do acervo e o acesso dos usuários. Analisando os dados 
coletados nos questionários audiovisuais individuais pude perceber, por exemplo, que ainda que os 
indivíduos mencionem a importância da disponibilização dos acervos públicos de imagens em 
movimento, se observa também uma atitude de certa resignação destes na consulta aos acervos em 
instituições depositárias. Os indivíduos, em geral, não solicitam cópia de arquivos e geralmente usam 
somente o formato que o arquivo fornece, não exigindo maiores especificidades. Uma boa parcela 
dos respondentes, antes de ir a uma instituição fazer consultas no acervo de imagens, prefere antes 
buscar um site da mesma e verificar se as imagens estão disponibilizadas na internet, ou seja, não 
busca conhecer a estrutura da instituição pessoalmente, questionar se há outros formatos que ainda 
não estão digitalizados, mas que podem ser visualizados in loco. 
As respostas das instituições isoladamente sobre a importância da digitalização dos acervos públicos 
de imagem em movimento, sobre a qualidade dos procedimentos técnicos, sobre a disponibilização 
dos acervos na internet, sobre a necessidade de cursos de atualização técnica, e a conscientização 
dos dirigentes e dos técnicos, algumas respostas, especialmente os comentários do setor de Memória 
da Biblioteca Reitor Macedo, demonstram total desconhecimento sobre se as políticas do SIBI-UFBA 
e da UFBA incluem plano de emergência contra desastres. Isso aponta uma falta de comunicação e 
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coordenação entre as unidades de uma universidade federal e o descuido com a preservação de sua 
produção acadêmica e memória. 
Surpreendente também foi o comentário feito por uma instituição de que “a quantidade de material 
audiovisual não justifica a necessidade de curso de atualização técnica”. Sendo assim, como será 
possível aos funcionários que lidam com este acervo preservá-los e disponibilizá-los de maneira eficaz 
aos usuários? Como fica o processo de migração de suporte? E a necessidade cada vez maior de um 
setor de guarda e atualização do acervo de imagens em movimento? 
Já o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro registra que iniciou uma nova fase, desde 2013, com 
reconhecimento e descrição do acervo da instituição e a importância desta etapa para sua 
digitalização, acesso e preservação. Menciona também o fato de ter que recorrer a empresas 
prestadoras de serviços, já que não possuem equipamentos adequados ao serviço. Por esta razão, 
dentre outras, acervos como o do Arquivo Histórico de São Paulo foram transferidos para a 
Cinemateca Brasileira.  
A falta de recursos para os programas de digitalização tem sido um problema constante, já que 
muitas vezes este processo é feito em outros estados do país. A questão da capacitação técnica de 
profissionais potencializa o problema, pois muitas instituições possuem uma grande quantidade de 
arquivos ainda não digitalizados que necessitam de profissionais cada vez mais atualizados.  
Outras instituições mencionaram ter seus acervos digitalizados recentemente por meio de parcerias 
e projetos. 
Enfim, a Cinemateca Brasileira, instituição responsável pela preservação da produção audiovisual 
brasileira, comenta a importância de uma eficaz gestão audiovisual, oficinas de qualificação 
profissional, o que se configura num desafio ainda maior do que simplesmente digitalizar um arquivo 
audiovisual. 
Algumas instituições, vale mencionar, souberam reconhecer a importância do Grupo CRIDI e a grande 
valia das análises sobre o atual estado dos acervos públicos audiovisuais para planejamento de ações 
efetivas em todas as etapas da realidade audiovisual. 
Desde a situação de acondicionamento desses arquivos e o estado dos suportes e equipamentos para 
reprodução, até a existência ou não de uma normativa para a salvaguarda das imagens em 
movimento, pude perceber que um ponto sensível se refere à digitalização.  
As respostas aos questionários foram variadas no que dizia respeito a se no processo de conversão 
digital da imagem em movimento foram utilizados normas/padrões internacionais. Muitas 
instituições não souberam informar, e os que o souberam disseram utilizar os padrões da Cinemateca 
Brasileira, da FIAF e do CONARQ. 
Quanto à periodicidade da calibragem dos equipamentos, ficou patente a insegurança na 
informação, dada a porcentagem de “Não sei informar” assinalada.  
Ainda sobre calibragens em monitores, scanners, câmeras digitais utilizadas na captura ou em outros 
equipamentos foi pedido que as instituições especificassem basicamente como são feitas as 
calibragens e quais instrumentos de calibração  são utilizados e, mais uma vez, a maioria não soube 
informar. 
Ainda, sobre se cada instituição dispunha de uma política de preservação e um plano de desastres 
para a documentação audiovisual digital: a maioria não dispõe nem de uma nem do outro, o que se 
configura em um risco cada vez maior de perda de acervos audiovisuais, dado o fluxo de produção da 
informação e digitalização destes acervos. 
À pergunta “a instituição dispõe de um repositório institucional para a disponibilização de versões 
digitais de imagens em movimento de seu acervo?”, a maioria disse que não. Os que afirmaram 
dispor, foram muito poucos e/ou não responderam.  
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Dessa maneira, torna-se de extrema importância uma iniciativa como o Repositório Arquivístico 
Legatum, o principal produto da pesquisa realizada pelo Grupo CRIDI, cujo objetivo é reunir dados de 
instituições públicas de países de cultura aproximada (cultura latina) que custodiam acervos 
audiovisuais para o acesso, respeitando as normas institucionais de cada uma delas. 
Na última fase da pesquisa, a Fase 3 de 3 (2016-2019), o projeto continuará sendo desenvolvido 
abordando questões várias relacionadas com a preservação do patrimônio público audiovisual tais 
como: conversão de material audiovisual em diversos formatos, ajustes de instrumentos de 
catalogação e gerenciamento de arquivos, ao acesso remoto a acervos arquivísticos audiovisuais, etc. 
Importante mencionar a Carta de Ouro Preto, redigida na 10ª Mostra de Cinema de Ouro Preto – 
CineOP, em junho de 2015, que reforça a premência de uma formação técnica e acadêmica 
sistematizada, completa e contínua, como pré-requisito para o aumento da qualidade dos serviços de 
preservação audiovisual em todas as etapas da preservação (processos fotoquímicos e de 
digitalização, documentação, conservação, catalogação, projeção, migração, etc.). Ainda na CineOP, 
os membros da ABPA (Associação Brasileira de Preservação Audiovisual) e a SAv (Secretaria do 
Audiovisual) aventaram a criação, de fato realizada, de um Plano Nacional de Preservação do 
Patrimônio Audiovisual Brasileiro, que englobaria questões de extrema importância para a 
preservação, tais como: melhoria da infraestrutura das instituições detentoras de acervos 
audiovisuais, melhoria na formação e capacitação, abertura de concursos públicos, fomento à 
pesquisa e publicação, aperfeiçoamento e atualização da legislação. 
Enfim, nestes três anos como bolsista, no viés do meu Plano de Trabalho e desde a perspectiva de 
uma graduanda de Biblioteconomia e Documentação, inúmeras questões me fizeram refletir sobre 
todos os processos que fazem parte da preservação arquivística audiovisual. Dentre estas, cito as 
seguintes: 

-  As unidades de informação devem refletir sobre que lugar pretendem ter em vista do 
crescente aumento dos arquivos audiovisuais em seus acervos; 

- Conscientização da importância de ações conjuntas de profissionais envolvidos no fluxo 
informacional, como produtores culturais, documentalistas, bibliotecários, arquivistas, 
profissionais da educação, etc. são requeridas neste capítulo da ‘realidade audiovisual’; 

- Constatação de que a correta descrição de imagens e catalogação de arquivos audiovisuais 
são aspectos fundamentais para sua preservação da memória audiovisual, investigação, 
conservação, restauração e insumos para outras produções; 

- A educação patrimonial nas escolas deve abranger também reflexões sobre a importância da 
preservação e salvaguarda dos acervos audiovisuais e “a apropriação consciente pela 
comunidade desse patrimônio” (HORTA, 1999); 

- A acessibilidade deve ser vista como parte da preservação e salvaguarda do patrimônio 
audiovisual. 
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6. ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO 

Leitura de artigos e livros relacionados à Ciência da Informação e salvaguarda e preservação de 
arquivos audiovisuais. 
Pesquisa bibliográfica. 
Análise dos dados coletados, consolidados em gráficos e tabelas, nas instituições respondentes e nos 
questionários individuais. 
Elaboração de minuta de curso a ser ministrado na realização dos dez anos do Grupo CRIDI, intitulado 
“Noções de análise, classificação e recuperação de conteúdos audiovisuais para seu acesso, difusão e 
preservação”, embasado no curso online, financiado pelo CRIDI, Capacitación en preservación de la 
memoria audiovisual, com duração de três meses, realizado pela instituição Centro Redes, Argentina, 
uma unidade associada ao Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 
Por motivos de saúde o curso não pôde ser ministrado no III SECRIDI, ficando acordado que o mesmo 
será feito posteriormente. 
Apresentação oral na III SECRIDI (Semana CRIDI de Pesquisa e Extensão em Cultura, Representação e 
Informação Digitais), realizado em Salvador, Bahia, de 28 de outubro a 06 de novembro de 2015, na 
Biblioteca Pública do Estado da Bahia, com o texto “Reflexões e ações para a preservação do 
patrimônio audiovisual público”. 
Leitura dos capítulos do livro O DILEMA DIGITAL 2: Perspectivas de cineastas independentes, 
documentaristas e Arquivos audiovisuais sem fins lucrativos (ACADEMY OF MOTION PICTURE ARTS 
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AND SCIENCES, 2015), divididos entre os bolsistas e apresentados em formato de seminário aberto 
ao público, no dia 17 de maio de 2016, no Instituto de Ciência da Informação (UFBA). 
Análise dos dados (texto escrito e apresentação de slides) coletados nos questionários audiovisuais 
individuais e institucionais utilizando o método de criação de árvore de problemas, analógica e 
digital, feito pelos bolsistas com a ajuda do bolsista CNPq-ATNS1, João Ricardo Chagas. 

 

7. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES CIENTÍFICAS E PUBLICAÇÕES 

Participação como ouvinte no XII CINFORM - Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa em Ciência da 
Informação, realizado em Salvador, Bahia, de 02 a 04 de setembro de 2015, tendo como tema 
Informação e Protagonismo Social. 
Apresentação oral no III SECRIDI (Semana CRIDI de Pesquisa e Extensão em cultura, Representação e 
Informação Digitais), realizado em Salvador, Bahia, de 28 de outubro a 06 de novembro de 2015, 
Diretoria de Audiovisual da Fundação Cultural do Estado da Bahia (DIMAS-FUNCEB), localizada no 
prédio da Biblioteca Pública do Estado da Bahia. 
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), em seminário aberto ao público, no dia 17 de maio de 2016, no Instituto de 
Ciência da Informação (UFBA). 

 

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

Não houve dificuldades prementes nas ações destas etapas da pesquisa, visto que os membros do 
Grupo CRIDI estavam integrados e participando ativamente das ações do grupo de pesquisa                     
com mais segurança e familiarização com os recursos novos e os já utilizados.  
As dificuldades encontradas dizem respeito aos problemas causados pela greve, que resultaram num 
atípico semestre acadêmico e, consequentemente, os bolsistas tiveram algumas dificuldades com 
horários, com visitas técnicas e em cumprir alguns prazos, decidindo-se que seria dedicado maior 
tempo às leituras e fichamentos durante o período de greve. 

 
 
Salvador, 23 de Novembro de 2016. 
 
 
 

Cíntia de Figueirêdo García 
Estudante 

 
Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva 

Orientador  
 
 




