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RESUMO 

O Grupo de Estudos sobre Cultura, Representação e Informação Digitais- CRIDI, realizou uma pesquisa 
pioneira em Salvador, com o levantamento de dados sobre os acervos audiovisuais encontradas nas 
instituições públicas federais, estaduais e municipais da cidade, durante a primeira fase da pesquisa (2005- 
2007). Nesta segunda etapa da pesquisa (2013-2017), estão sendo coletados dados em instituições de outros 
estados e também estão sendo realizadas visitas técnicas as instituições da primeira etapa da pesquisa. 
Ingressei ao grupo CRIDI atuando como bolsista PIBIC-UFBA (2014-2015) com o plano de trabalho 
“Salvaguarda de acervos audiovisuais analógicos (não digitais) em instituições públicas”. Apresento neste 
relatório a experiência, matérias e metodologias adotadas, discussão, atividades realizadas e o resultado 
durante os 12 meses, da segunda etapa do projeto.  

 

1. INTRODUÇÃO 

O plano de trabalho “Salvaguarda de acervos audiovisuais analógicos (não digitais) em instituições públicas 
(Fase 2 de 4)” está inserido num projeto maior, intitulado “Desafios e alternativas digitais para salvaguarda e 
difusão do patrimônio público documental arquivístico audiovisual”, que tem como objetivo geral formular 
abordagens teóricas e conceituais e procedimentos técnicos orientados à salvaguarda de documentação 
audiovisual, à conversão digital, à preservação destas versões digitais e ao acesso remoto a documentos 
permanentes de acervos arquivísticos audiovisuais para criar um modelo para garantir a salvaguarda dos 
acervos audiovisuais para as instituições públicas.  A finalidade do plano de trabalho está na pesquisa relativa 
à salvaguarda do acervo audiovisual analógico, com levantamentos e análises bibliográficas e reflexão sobre 
problemas identificados em instituições públicas. Minha atuação neste PT se reservou à pesquisa relativa à 
salvaguarda do acervo audiovisual, com levantamentos e análises bibliográficos e reflexão sobre problemas 
identificados em instituições públicas, a partir da análise de dados coletados remotamente nas diferentes 
instituições pesquisadas. 
 
O termo Salvaguarda pode ter diversos significados, mas para a nossa pesquisa estamos adotando o conceito 
de salvaguardar com o sentido de garantir a preservação.  A preservação do acervo audiovisual precisa de um 
sistema adequado para a conservação, o manejo dos materiais deve ser feito por uma equipe qualificada, 
com instalações apropriadas, com manutenção e renovação dessas, equipamentos precisam de muitos 
recursos financeiros. 
 
 A leitura de textos propiciou um embasamento teórico sobre a importância dos acervos audiovisuais e as 
visitas técnicas constataram a falta de compromisso do poder público para a preservação desses acervos. Nas 
visitas técnicas realizadas presencialmente nas instituições da cidade do Salvador, percebemos o descaso do 
poder publico e da sociedade civil em relação aos arquivos e acervos audiovisuais.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A segunda etapa da pesquisa teve como objetivo identificar as condições em que se encontram os acervos 
audiovisuais em instituições públicas de Salvador, sendo estas previamente pesquisadas e selecionadas na 
primeira etapa da pesquisa (2005-2006), e em outras cidades de estados distintos, com base nas respostas 
coletadas, cuja análise ainda encontra-se em andamento. A metodologia utilizada na pesquisa está associada 
a procedimentos do método comparativo e da pesquisa de ação, juntamente com técnicas específicas de 
coleta de dados, como a documentação indireta, para a pesquisa bibliográfica e a navegação na internet, a 
documentação direta, através da observação intensiva e da observação extensiva.  
 
De partida, houve uma abordagem dos novos planos de trabalhos dos bolsistas (novos e antigos), explicando 
os métodos, seu objetivo e apresentação dos novos integrantes do grupo CRIDI. Nas reuniões semanais, 
sucederam debates no grupo para analisar a situação em que se encontrava a pesquisa.  Foram realizadas 
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atividades como a averiguação e levantamento de dados básicos sobre as instituições que seriam visitadas 
(email institucional, telefone, endereço, responsável pelo setor e seus respectivos email e telefone). Depois 
da coleta e checagem dos dados coletados, foi deliberada a divisão, entre os bolsistas, das 35 instituições 
públicas localizadas na cidade de Salvador, e que responderam os questionários da primeira fase da pesquisa 
(2005-2007). Destacamos alguns elementos que compuseram a ordenação técnico-administrativa da 
pesquisa, no que se refere a operações básicas que nos permitem aplicar a metodologia em suas técnicas, 
procedimentos e abordagem:  

• Foram adquiridos dois tablets Samsung, um tablet (i-pad) Apple e um computador (notebook) 
Macbook, que se encontram, respectivamente, em mãos dos bolsistas e do líder do Grupo de 
Estudos sobre Cultura, Representação e Informação Digitais (CRIDI). 

• Lançamento do site do grupo CRIDI http://www.cridi.ici.ufba.br, lançado na semana do dia mundial 
de preservação audiovisual.  

• Foram realizados pelos bolsistas leituras de artigos, manuais, teses, entre outros, indispensável para 
o trabalho de pesquisa; organização de metodologia para interpretação dos conceitos assimilados 
nas leituras e nas reuniões semanais.  

• Foram realizadas visitas técnicas em instituições públicas nas cidades de Salvador, e também no Rio 
de janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, nas três últimas apenas pelo co-autor, acompanhado nas três 
cidades por um bolsista CNPq AT-NS e, na cidade de São Paulo, também por um bolsista PIBIC-
Fapesb. 

• Discussão, em reuniões semanais, sobre os relatos das visitas técnicas, com análise dos fatos, 
discussão de conceitos e categorias, sistematização e interpretação dos dados coletados nas visitas 
técnicas. 

• Todos os encontros e reuniões administrativas da equipe do projeto são registradas em atas, que 
posteriomente são digitalizadas para consulta em ambiente NovoMoodle, denominado por nós de 
“Moodle - Projeto PQ2” (de acesso restrito para integrantes do grupo CRIDI).  

• Comparação dos questionários realizados em 2005 a 2007 com os relatos sobre as visitas técnicas (se 
algo havia mudado, quais foram essas mudanças, para melhor ou para pior).  

• Novos questionários foram encaminhados para os responsáveis pelos setores dos acervos 
audiovisuais nas 35 instituições públicas localizadas na cidade do Salvador.  

 

3. RESULTADOS 

Foram alcançados alguns resultados específicos, frutos das atividades realizadas: 
 

• O desenvolvimento e a capacidade de investigação teórico-metodologica e sua aplicação prática; 

• refletir sobre possibilidades de conhecer e agir no contexto em que vivemos;  

• integração de conhecimento e reunião de subsídios para a compreensão dos problemas relacionados 
à digitalização de imagens em movimento; 

• Através de estudos de textos que nos foram encaminhados e as visitas técnicas as instituições 
públicas selecionadas com acervos audiovisuais, destaca-se um desenvolvimento teórico e prático 
sobre os documentos audiovisuais.  

 

4. DISCUSSÃO 

O audiovisual é intrínseco à história da humanidade há milênios, desde os desenhos feitos nas rochas das 
cavernas na Idade da Pedra até os registros em tecnologias modernas de alta resolução. A informação 
registrada de estudos científicos serve como um ponto de partida para a elaboração de conceitos e para 
possíveis estudos futuros. O armazenamento correto dessas informações é de essencial importância para a 
humanidade; além de armazenar, é preciso dar garantia para a disseminação das informações contidas nos 
suportes. 

http://www.cridi.ici.ufba.br/
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Pesquisadores das Ciências Sociais, de forma geral, registram seus trabalhos por meio de 
fotografias, imagens em movimento e sons. Com isso descrevem rituais, manifestações, 
detalham objetos, criam e recriam histórias, trazem o passado ao presente, registram 
lembranças, relatam memórias, reafirmam identidades e produzem extensas coleções 
audiovisuais. Essas coleções se transformam em vastos acervos, físicos e virtuais, que são 
legados ao futuro, como base de conhecimento. Os acervos, com o passar do tempo, se 
tornam importantes patrimônios culturais a serem preservados. (RESENDE; MORAS, 2014, 
p.46) 

 
Tendo em vista a importância dos arquivos e acervos audiovisuais para a humanidade, trazendo informações 
relevantes para a história humana, a UNESCO classificou-os como patrimônio documental, que devem ser 
preservados para que as futuras gerações possam atestar ou contestar informações contidas nos suportes 
audiovisuais e disseminar essas informações, pois na ciência a divulgação das descobertas entre o meio 
científico e a sociedade civil é o motor propulsor para novas pesquisas e descobertas,  a saber: 

 
Ahora, si vemos el número de recomendaciones, convenciones, pronunciamientos y cartas 
magnas que ha establecido la Unesco, podemos ver que no ha sido muy fácil definir lo que 
es patrimonio, por lo tanto, como organismo internacional a cargo de la preservación del 
patrimonio, reconoce tres tipos de patrimonio: físico y natural, por ejemplo, los paisajes y 
construcciones; el patrimonio documental, registrado como elementos intelectuales, y el 
patrimonio no tangible, distintas actividades y expresiones de conocimiento, etc. Por 
supuesto, dentro de estas categorías hay empalmes; ustedes van a darse cuenta que hay 
diferentes formas de patrimonio que no corresponden a una categoría específica, durante 
muchos años hemos tratado de definir diferentes instrumentos internacionales para tener 
una mejor definición de lo que constituye el patrimonio. (SPRINGER, 2011, p. 23) 

 
No mundo arquivístico o termo Salvaguarda é muito recente, pouco conhecido pelos estudiosos na área. No 
dicionário Aurélio salvaguarda significa “Proteção concedida por uma autoridade qualquer; Salvo-conduto; O 
que serve de defesa, de amparo, de garantia; Ressalva; condição; cautela...”. Porém, na linha de pesquisa de 
nosso grupo de pesquisa o termo salvaguardar pode ser definido com 3 palavras: salvaguardar significa  
GARANTIR A PRESERVAÇÃO. Silva (2012) descreve o termo salvaguarda como: 
 

Salvaguardar significa garantir, proteger, assegurar, estando também associado à ação de 
copiar a informação, para protegê-la. O conceito de salvaguardar encontra amparo no 
art.23, III, da Constituição Federal: É competência comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios: III- proteger os documentos, as obras e outros bens de 
valor histórico, artístico e cultural... (BRASIL, 1988). Encontra amparo, também, na recente 
Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011 ( Lei de Acesso à Informação), em seu Art. 6º, 
inciso II, quando determina que cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas 
as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a (...) II- proteção da 
informação, garantido-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade...(BRASIL, 2011). 
(SILVA, 2012, p.496). 

 
Apesar de estar tipificado na Constituição Federal de 1988, como dever do Estado em garantir a preservação 
dos acervos audiovisuais, percebemos que este dever, como muitos outros, são desrespeitados pelos 
governantes.  Foi na coleta de dados que se deu início à pesquisa propriamente dita, com a busca exaustiva 
por informações que pudessem colaborar para a análise e reflexão sobre o objeto. Nas visitas técnicas em 35 
instituições públicas que possuem acervos audiovisuais e também através de conceitos estudados em 
referências bibliográficas especificas sobre o manuseio e as políticas dos arquivos audiovisuais, percebemos 
que há uma inexistência de ações de salvaguarda dos acervos audiovisuais, resultante da falta de suporte do 
poder público em relação a esses arquivos. Nessas instituições encontram-se diversos arquivos audiovisuais 
com informações diversas e importantes para a sociedade, aliás os arquivos audiovisuais possuem grande 
importância para a humanidade, pois as informações contidas nesses arquivos podem garantir estudos 
posteriores dessas informações, podendo afirmar teses, desenvolver conceitos a partir dessas informações ou 
contestá-las. Nas visitas técnicas constatamos, em muitas instituições ou seus setores específicos, a 
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precariedade das instalações, muitas das mídias que lá estão armazenadas encontram-se em avançado 
estágio de deterioração, chegando a um estado critico de inutilidade de algumas, que com o manuseio se 
esfarelam, altas temperaturas, iluminação inadequada, o excesso de umidade devido a infiltrações, o acúmulo 
de sujeira, alterações bruscas no manuseio, que causam a deformação física do suporte, esses fatores geram 
a diminuição da vida útil das mídias e consequentemente a perda das informações contidas nestas. 
 
 Além da precariedade das estruturas, outro empecilho para a eficiência da salvaguarda dos acervos 
audiovisuais é a falta de funcionários qualificados para manusear os arquivos designando-se pessoas não  
capacitadas para esta função, indivíduos que muitas vezes sequer têm conhecimento dos procedimentos 
básicos para o armazenamento e o manuseio apropriados dos arquivos audiovisuais, como documentar a 
informação através da descrição devida, a classificação, a conservação, para dar condições de sobrevivência 
ao objeto. Esses procedimentos básicos têm custos relativamente baixos, e podem prevenir a deterioração 
futura do acervo audiovisual. Todo sistema de conservação de acervos audiovisuais depende da ação 
humana, se não houver profissionais qualificados não haverá eficácia e eficiência na salvaguarda dos acervos, 
perdendo-se, assim, um grande valor histórico e cultural da sociedade. 

 
A preservação do acervo audiovisual precisa de um sistema adequado para a conservação, o manejo dos 
materiais deve ser feito por uma equipe qualificada, com instalações apropriadas, com manutenção e 
renovação dessas. A falta de políticas públicas e interesse dos governantes para a preservação dos acervos 
audiovisuais é uma prática muito comum em nosso país, a falta de recursos, planejamento, profissionais 
qualificados, entre outros, terminam por acelerar a degradação dos acervos:  
 

Todos os arquivos funcionam através de determinadas políticas, mas estas nem sempre 
estão articuladas e documentadas, além dos casos em que elas praticamente não estão 
definidas. A falta de identificação de uma base política de atuação e de procedimentos 
conexos pode levar a tomada de decisões arbitrarias e contraditórias e a supressão de 
responsabilidades. [...] As políticas servem de orientação e impõe restrições, ambas ações 
necessárias. O processo de articulação de uma política é uma prova intrínseca da 
competência de um arquivo, já que guiara os objetivos gerais da instituição e permeará 
todos os aspectos fundamentais de funcionamento de um arquivo. (BUTUCE, 2009, s.p.)  

 

A preservação dos acervos audiovisuais, além de um grande aparato técnico e financeiro, envolve os sentidos 
humanos (a audição, o olfato, a visão, o tato, e até o paladar) através deles percebemos o grau de 
preservação ou de deterioração dos acervos. Nas visitas as instituições públicas em Salvador, notamos que os 
acervos audiovisuais vêm se deteriorando, não há um local adequado para a sua preservação, geralmente 
estão guardados em salas com temperatura ambiente e umidade relativa que não são apropriados para 
preservar os acervos, também observamos alguns vestígios de insetos e roedores nestes locais. Percebemos 
que alguns originais como: as fitas VHS, Super VHS, 8mm, U-Matic, entre outros, estão em péssimo estado de 
conservação, chegando a um grau que o manuseio poderia esfarelar estes materiais.  

 
A conservação é fundamental para a perpetuação dos acervos audiovisuais, sendo esta 
feita sob medidas adequadas, a saber: A conservação é a atividade de proteção do artefato 
fílmico original de manipulação desnecessária, estabelecendo seu armazenamento sob 
determinadas condições que retardem sua deterioração física. (BUTUCE, 2009, s.p.) 

 

Visto que o processo de deterioração dos acervos audiovisuais é algo natural e irreversível, a reprodução das 
informações contidas nos originais pode aumentar o tempo de ‘vida’ desta:  
 

Ao mesmo tempo em que a deterioração e natural e irreversível, o fato de que a cadeia do 
material cinematográfico se estrutura em uma sucessão de reproduções se constitui como 
um instrumento essencial em face ao envelhecimento de sues materiais e sistemas. [...] 
Reproduzir a informação contida nos suportes originais para um novo suporte gera o 
retorno ao ponto de partida, ou seja, o novo material tem a possibilidade de reiniciar sua 
trajetória de envelhecimento e, por isto, reproduzir é uma estratégia básica nas atividades 
dos arquivos audiovisuais. Mas esta estratégia pode apresentar muitas dificuldades, tem 
um alto custo econômico e pode gerar conseqüências nefastas para os matérias originais. 
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(BUTUCE, 2009, s.p.) 

 
As comparações entre as visitas técnicas realizadas nas instituições públicas, a interpretação dos dados 
coletados por meio dos questionários respondidos pelos gestores dos acervos e o embasamento teórico 
sobre os arquivos audiovisuais, resultarão, também na publicação de um livro sobre a temática, para breve, 
como um dos nossos produtos. 
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6. ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO 

Complementando o que consta nas seções 2 e 3, destacamos outras atividades realizadas no período da 
vigência da bolsa como: 
 

 Relatórios das visitas técnicas;  

 Digitalização das Atas das Reuniões; 

 Período de estudo e reunião dos dados coletados nas referências bibliográficas e nos dados 
coletados nas visitas técnicas para a elaboração e submissão de artigos a publicações periódicas, 
comunicações a eventos científicos extensionistas; 

 Análise dos dados questionários usados nas visitas técnicas nas 35 instituições públicas com acervos 
audiovisuais; 

 Análise da Carta de Ouro Preto, elaborada durante o ENCONTRO NACIONAL DE ARQUIVOS realizado 
na 10ª CINEOP 2015; 

 Participação em minicurso de criação de sites “Uma Viagem do HTML ao WordPress” ministrado 
pelo Bolsista AT-NS João Ricardo Chagas 

http://www.ctav.gov.br/plano-geral/?p=243
https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20100101063634AApWCO4
http://seer.ucg.br/index.php/habitus/article/view/3926/2261
http://revista.ibict.br/ciinf/index.php/ciinf/article/view/2050
http://www.terraguide.com/formats.html23092
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 Elaboração de relatórios da pesquisa, sintetização do plano de trabalho e das atividades realizadas 
para os financiadores da pesquisa.  

 Elaboração e submissão de artigos a publicações periódicas foram realizadas apenas pelo orientador 
e um doutorando da equipe, ficando aos bolsistas PIBIC a ação de elaboração de comunicações 
escritas (resumos, apresentações de slides, elaboração de textos completos) para eventos 
extensionistas científicos. 

 Fichamentos (em formulário padrão) de teses, dissertações, artigos, entre outros, enriqueceram o 
nosso conhecimento teórico. 

 Treinamento dos novos bolsistas alimentando o banco de dados do SurverMonkey Gold (ferramenta 
de elaboração de questionário e visualização gráfica online) com os questionários realizados na 
primeira etapa do projeto (2005-2007) sobre os arquivos audiovisuais, som e fotos.  

 Elaboração de resumo expandido, aprovado para o I Seminário de Pesquisa em Arquivologia da 
UFBA (ISPARQ), com apresentação oral. 

 Submissão, já aprovada, de comunicação escrita, em co-autoria com o orientador e demais colegas, 
no XII Cinform – Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação, a ser realizado em 
Salvador em setembro de 2015. 

 Submissão, já aprovada, de resumo (relativo a comunicação escrita em fase de finalização), em co-
autoria com o orientador e demais colegas, no VII Encuentro Ibérico EDICIC 2015, a ser realizado em 
Madrid em novembro de 2015. 

 Submissão, já aprovada, de resumo (relativo a comunicação escrita em fase de finalização), em co-
autoria com o orientador e demais colegas, na 6º Conferência Luso-Brasileira sobre Acesso Aberto, a 
ser realizada em Salvador em outubro de 2015. 

 

7. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES CIENTÍFICAS E PUBLICAÇÕES 

 

• IV Seminário do PPGCI, Integração da Graduação e da pós-graduação, com comunicação oral, em 
grupo com outros dois colegas bolsistas. 

• Debate “Preservação da Memória Audiovisual: Interfaces regionais de preservação”, apresentado no 
X Panorama Internacional Coisa de Cinema. 

• Elaboração de resumo expandido, aprovado para apresentação oral no I Seminário de Pesquisa em 
Arquivologia da UFBA (ISPARQ). 

• Participação, como ouvinte, do I Simpósio ICIA58- Arquivos de som e Imagem em Movimento. 

• Participação, como ouvinte, para acompanhar a apresentação oral dos relatórios finais dos bolsistas 
do período de 2013-2014 na Semana de Arte, Cultura, Ciência e Tecnologia 2014- ACTA  

 

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

Durante os 12 meses em que atuei no Grupo CRIDI, como bolsista PIBIC-UFBA, encontrei algumas dificuldades 
para o desenvolvimento das atividades, a saber: 
 

• Leituras de textos em outros idiomas, como inglês, com uma linguagem muito técnica, o que 
dificultou a compreensão do texto; com as aulas do PROFICI (Programa de Proficiência em Língua 
Estrangeira para Estudantes e Servidores da UFBA) e com a ajuda de meus colegas pude ter uma 
melhora na compreensão destes textos.  

• Fichamentos de textos, de assuntos que desconhecia, mas através de debates nas reuniões semanais 
e também no meio de comunicação utilizado pelo Novo Moodle, criamos um modelo padrão de 
fichamentos e também pudemos tirar duvidas a respeito da produção desses fichamentos. 

• O abalo emocional em falar em público e a timidez ainda são fatores que prejudicam o meu 
aprendizado. Venho superando aos poucos a timidez nas apresentações e nos debates nas reuniões 
semanais.  
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• Elaboração de uma apresentação oral, dificuldade esta que venho superando também aos poucos, a 
cada apresentação em eventos científicos ganho mais confiança para fazer e elaborar trabalhos e 
apresentações com mais qualidade.  

• Dificuldades em termos técnicos do audiovisual, com debates nas reuniões semanais do grupo, com 
as visitas técnicas aos poucos vou me familiarizando com os termos. 

• Manuseio de ferramentas tecnológicas, ao entrar no grupo CRIDI como bolsista, os aparatos 
tecnológicos para facilitar a comunicação do grupo trouxeram-me algumas dificuldades, mas com o 
auxilio do nosso supervisor, bolsista CNPq AT-NS1, aprendi a manusear estas ferramentas. 

 
 
Salvador, 05 de agosto 2015. 
 
 
 
 

Mateus Silva França  Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva 

Estudante   Orientador (a) 
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