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RESUMO 

O “PT1- Conversão digital de acervos audiovisuais em instituições públicas de Salvador (Fase 2 de 4)” propõe 
um estudo sobre a digitalização dos acervos audiovisuais na capital baiana, pois em um mundo cada vez mais 
virtual, com pessoas  ávidas pelo acesso a informação, onde o consumo desta se faz essencial, coleções e 
arquivos digitais são  mais valorizados, pelo seu rápido escoamento pela rede, ou seja, o acesso a ele é mais 
fácil. O analógico fica tímido, escondido em um canto, esquecido... durante o estudo, isso foi percebido. 
Foram abertas várias discussões do embate entre o analógico e o digital, através da bibliografia oferecida pelo 
orientador, e assim desenvolvemos o conhecimento teórico-metodológico necessário para compreender  os 
dados coletados, fixando-o por meio de fichamentos, para depois construir alguns produtos acadêmicos como 
comunicações escritas e orais em eventos importantes. A plataforma online Survey Monkey Gold foi utilizada 
para a aplicação de questionários no ambiente virtual, fazendo com que a coleta de dados fosse mais rápida e 
ágil do que se aplicássemos, simplesmente um questionário impresso, além de visitas técnicas as instituições 
participantes do projeto de pesquisa (Desafios e alternativas digitais para a salvaguarda e difusão do 
patrimônio público arquivístico audiovisual) do qual o meu plano de trabalho faz parte. Foram pequenas 
atividades, adequadas a um iniciante na ciência, que levantaram questões sobre a sociedade atual, que não 
parece esboçar grande interesse quando o assunto é a preservação e a salvaguarda de arquivos audiovisuais, 
incluindo as políticas públicas para tal, que precisam ser revistas urgentemente. As questões relativas a uma 
sociedade sem sua memória e aos estudos para seu avanço e progresso são temas constantes na lista do 
CRIDI, na troca de emails e no ambiente Moodle da equipe que atua no projeto. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O CRIDI — Grupo de estudos sobre Cultura, Representação e Informações Digitais, trabalha com em duas 
linhas de pesquisa:  

1) Conservação e preservação de acervos fotográficos, audiovisuais e sonoros, cujo objetivo é promover a 
investigação científica sobre o estado da arte da conservação e preservação dos acervos sonoros, fotográficos 
e audiovisuais no país e estimular a reflexão acerca de conceitos associados ao universo digital em que estes 
acervos se inserem, procurando colaborar com as instituições para a solução de problemas que enfrentem 
neste contexto; 

2) Políticas e Tecnologias da Informação, visando aos estudos teóricos e aplicados sobre as políticas e os usos 
da informação, do documento, suas tecnologias e infraestruturas, ao monitoramento de necessidades, 
comportamentos e hábitos informacionais; sobre os padrões de funcionamento e regulagem de redes e 
sistemas de informação; sobre os conceitos de identidade e de memória, e os mecanismos e metodologias de 
preservação e custódia. (Disponível em: < http://www.cridi.ici.ufba.br/?page_id=7 >; Acesso em 22 de julho 
de 2015) 
 
Parte dos membros do CRIDI, como é meu caso,  atuam na segunda fase da pesquisa “Desafios e alternativas 
digitais para a salvaguarda e difusão do patrimônio público documental arquivístico audiovisual (2013-2016)”, 
que dá continuidade à fase anterior, executada no projeto “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)”. Nesta segunda fase, temos como objetivo apontar problemas, descobrir falhas, e 
dar alternativas e soluções ao problema da preservação do patrimônio arquivístico audiovisual em 
instituições públicas. Não se trata de um simples comparativo com dados coletados na primeira fase da 
pesquisa; o número de instituições foi ampliado: das 35 instituições iniciais em que a pesquisa foi realizada, 
exclusivamente na cidade do Salvador, e que revisitamos nesta segunda fase, ampliamos a quantidade 
instituições para 65, em âmbito nacional, agora englobando também três instituições privadas, pela sua 
importância nacional e diversidade entre as mesmas, sendo uma afiliada de importante empresa de televisão, 
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um museu e um setor de uma universidade privada de destaque nacional. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

—Software Survey Monkey Gold para a aplicação de questionários e análise de dados; 
—Sistema de Listas Institucionais (cridi-l@listas.ufba.br) para a comunicação via email; 
—Ambiente Moodle, onde são disponibilizados o material de apoio para o grupo, como por exemplo o 
formulário padrão para fichamentos, desenvolvido pelo grupo CRIDI, e para a utilização pelos seus membros; 
há também disponibilização de textos para a leitura, e podemos consultar o que nossos colegas já leram e 
viram, já que o ambiente guarda todo o trabalho passado do grupo, como vídeos, discussões e mensagens; 
—Fichamentos para uma melhor compreensão da bibliografia lida; 
—Site do CRIDI (www.cridi.ici.ufba.br) para a divulgação externa do trabalho realizado no grupo de 
Pesquisa; 
— Reuniões Administrativas: No período de Agosto de 2014 a Janeiro de 2015 as reuniões eram semanais, 
utilizadas para manter o grupo informado sobre os acontecimentos, designar tarefas e revolver problemas. A 
partir de determinado momento, já no ano de 2015, a comunicação online tornou-se mais frequente, e  as 
reuniões passaram a ser mais espaçadas, mais flexíveis, normalmente tornando-se quinzenais, mas podendo 
haver mais ou menos dias entre as reuniões, isso porque o grupo se voltou à formulação de produtos, ou seja, 
passamos a ler mais, e nos dedicar a produção de artigos, comunicações escritas, para apresentação em 
seminários, simpósios e eventos; 
—Visitas técnicas para a coleta de dados, aplicação de questionários e exame dos acervos, nesta segunda 
etapa (2014-2015) desta da segunda fase (2013-2016) da pesquisa, para um posterior comparativo com dados 
coletados na primeira fase (2005-2007); 
—Uso do Software Bloco de Notas do Windows para dar suporte às atividades relativas ao Minicurso para 
criação de sites “Uma viagem do HTML ao WordPress”, ministrado pelo Bolsista de Apoio Técnico à Pesquisa – 
Nível Superior (CNPq-AT-NS1), João Ricardo Chagas, que supervisiona as atividades dos bolsistas PIBIC, em 
colaboração à orientação do líder do grupo; 
— Utilização do aplicativo Whatsapp para celular, para o contato mais rápido entre o bolsista AT-NS1 e os 
bolsistas PIBIC, e tirar dúvidas de forma mais ágil; 
— Aplicativo Skype para celular, utilizado para entrar em contato com o bolsista AT-NS1, João Ricardo Chagas, 
para tirar dúvidas remotamente de forma mais eficaz, na época em que transferíamos os questionários físicos 
para a plataforma Survey Monkey Gold, onde a comunicação apenas escrita por email e whatsapp ou por 
ligação telefônica não se mostrava suficiente para sanar as dúvidas dos bolsistas IC, então recorremos ao 
recurso audiovisual. Também foram realizadas reuniões remotas com a Rede Cariniana através deste 
aplicativo; 
— Utilização de um Tablet, adquirido com os recursos da bolsa de produtividade CNPq do orientador. Usado 
num primeiro momento para a coleta de dados e atualmente para a prática de idiomas por meio de 
aplicativos, no intuito da futura tradução do site do CRIDI para o inglês, espanhol e francês. 

 

3. RESULTADOS 

No tocante aos resultados, para facilitar a compreensão, os ordenei segundo o meu plano de trabalho: 
 

a) Desenvolvimento da capacidade de investigação teórico-metodológica e sua aplicação prática: 
De início foi testada nossa capacidade de resolver problemas ao passarmos os questionários da primeira fase 
da pesquisa (2005-2007) para o ambiente do Survey Monkey Gold; aprendemos a identificar, interpretar e 
resolver problemas referentes à aplicação de questionários; 

 
b) Desenvolvimento da capacidade de refletir sobre possibilidades de conhecer e agir no contexto em 

que vivem, através da utilização/fruição de arquivos audiovisuais digitais: 
Foi possível, através do projeto de pesquisa, por meio dos textos lidos e fichados e das visitas técnicas para a 
coleta de dados, perceber a dificuldade enfrentada pelo patrimônio arquivístico audiovisual, pois não há 
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grande preocupação nacional pela preservação e salvaguarda dos arquivos. Essa situação torna-se 
notadamente salientada no lançamento do site do CRIDI, durante a Semana Mundial do Audiovisual, onde 
recebemos mais mensagens de interesse do exterior que de nosso próprio país, ou mesmo da própria UFBA. 
Com as visitas técnicas realizadas em algumas das 35 instituições de Salvador, que contribuíram na fase 
anterior da pesquisa (2005-2007), revelaram-se, em sua maioria, pequenos acervos audiovisuais, e 
pouquíssimas instituições responderam nosso questionário em sua totalidade, ou seja, poucos responderam 
os campos do questionário referentes à conversão e digitalização dos acervos arquivísticos audiovisuais, 
limitando-se aos dados relativos à documentação em si e suas características, exatamente por ainda não 
terem realizado atividades relacionadas a processos de digitalização, além da falta de amparo de políticas 
públicas direcionadas à área, como expôs a profa. Dra. Laura Bezerra, presidente da Associação Brasileira de 
Preservação Audiovisual (ABPA), no debate “Preservação da Memória Audiovisual: Interfaces regionais de 
preservação”, apresentado no X Panorama Internacional Coisa de Cinema, do qual participamos como 
ouvintes; 
 

c) Integração de conhecimentos e reunião de subsídios para a compreensão dos problemas relacionados 
à digitalização de imagens em movimento:  

Isto pôde ser feito através da mescla entre as visitas técnicas, a bibliografia lida e a participação como ouvinte 
em seminários; 
 

d) Comunicação escrita e/ou oral em evento científico e/ou extensionista: 
Foram elaboradas duas comunicações orais (IVPPGCI e ISPARQ) e três comunicações escritas (CINFORM, VII 
Encuentro Ibérico EDICIC e 6ª Conferência Luso-Brasileira de Acesso Aberto); 
 

e) Participação em elaboração de artigo científico para publicação em periódico nacional: 
Ainda não foi possível participar diretamente da elaboração do artigo em que os bolsistas de IC atuarão como 
co-autores. Concentramos nossa ação de produção de textos científicos em autorias e co-autorias de resumos 
e de comunicações escritas e orais. De fato, um artigo foi submetido a periódico da categoria Qualis B1, mas 
apenas com a autoria do orientador e de um co-autor, doutorando, ainda em processo de avaliação pelos 
pares. 

f) Participação no processo de criação das condições para o lançamento regular de memórias, 
referências, ações e produtos da pesquisa no Repositório Institucional da UFBA: 

Finalizamos a coleta de dados e agora estamos estudando os resultados, porém nos últimos meses o grupo se 
voltou para a produção acadêmica. Estamos refinando a informação para apresentá-la. Esse período de 
preparação nos rendeu a participação de nosso orientador no SOIMA 2015 (Safeguarding Sound and Image 
Collections – Sustaining Sound and Image Heritage), um evento internacional que ocorrerá em Bruxelas, 
capital da Bélgica e atual capital da União Europeia, nos meses de Agosto (workshop) e Setembro 
(conferências), onde o líder do grupo, coordenador do projeto, juntamente com outro membro do grupo 
CRIDI, que se encontra fazendo doutorado pleno em Portugal, apresentarão os resultados prévios sobre o 
principal produto do projeto, o repositório Legatum (www.legatum.ufba.br). O trabalho também foi aprovado 
para apresentação em eventos no México e Madrid, além de vários eventos no Brasil. Haverá outras 
participações em eventos onde eu apresentarei meus próprios resultados do meu plano de trabalho, 
conforme indicados na seção 6 deste relatório; 
 

g) Atualização no campo da preservação de documentação audiovisual: 
Sempre que o orientador volta de eventos nos traz novidades acerca do que está acontecendo no campo da 
preservação de documentação audiovisual. A mais recente ação compartilhada com o Grupo CRIDI foi a 
“Carta de Ouro Preto 2015”, divulgada após o término da 10ª CineOP, evento no qual o orientador esteve 
presente; foi solicitado, inclusive, a cada bolsista do CRIDI, tecer um comentário sobre a carta, que será 
criticado pelo grupo de pesquisa e enviado, posteriormente, a entidades representativas de profissionais da 
área de audiovisual, como a Associação Brasileira de Preservação Audiovisual (ABPA). Outra forma muito 
eficiente de comunicação a lista de discussão do grupo, <cridi-l@listas.ufba.br>, do sistema de listas 
institucionais da UFBA, utilizado para que fiquemos a par dos acontecimentos. 
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4. DISCUSSÃO 

Em Agosto de 2014 passei a ser membro do Grupo de estudos sobre Cultura, Representação e Informações 
Digitais (CRIDI), como bolsista PIBIC/UFBA. Na nova etapa da pesquisa, de agosto de 2015 a julho de 2016, 
permanecerei atuando no Grupo CRIDI, já tendo sido selecionada no novo processo de continuidade da 
pesquisa, com bolsa PIBIC-CNPq. 

Minhas diversas atividades como bolsista, desde o primeiro levantamento de dados das instituições que 
responderam o questionário físico, da primeira fase da pesquisa (2005-2007), até nossas visitas técnicas desta 
segunda etapa (2014-2015) da segunda fase da pesquisa (2013-2016), e o apoio essencial dos outros 
membros do CRIDI me proporcionaram uma ótima experiência, ao “invadir” a área do audiovisual, tema 
completamente diferente do que costumo ver em minha área de graduação, que é o Direito, me mostrando 
caminhos até então ocultos nesta própria área de atuação profissional. De início achava o audiovisual como 
um tema totalmente dissonante do meu campo de atuação, porém hoje, é visível que este foi um engano. 

Ao expandir nossos horizontes, com relação ao patrimônio audiovisual, percebemos a deficiência de nossas 
políticas públicas para a preservação e salvaguarda de acervos, o quão necessário é voltarmos nossa atenção 
para melhorá-las, e não deixar que o que presenciamos nas visitas técnicas se perpetue, que um rico 
patrimônio, timidamente escondido em pequenas estantes, longe dos olhos da sociedade e das prioridades 
da mesma, deixe-o se defasar pela falta de cuidado. Por isso, o grupo CRIDI se comprometeu junto à Rede 
Cariniana a desenvolver alternativas de políticas públicas para tentar melhorar a timidez com que se trata o 
assunto nas diversas esferas. No geral, nos últimos meses depois de finalizadas as visitas técnicas para coleta 
de dados nas instituições, o grupo se voltou mais para a produção acadêmica, como artigos e comunicações 
escritas, e participação em eventos, seminários, simpósios etc. 
 
Os primeiros textos foram menos técnicos, como eu ainda estava numa fase de adaptação e sentia uma certa 
dissonância entre as áreas de Direito e Ciência da Informação, meu orientador mandou-me algumas 
sugestões de bibliografia para que dentre elas eu escolhesse quatro. Creio que isso foi de muita ajuda para 
minha adaptação no grupo. Os textos escolhidos foram: 
 
Machado, Wildauer e Pinto (2013), onde discute-se sobre sistemas de gerenciamento de direitos autorais, 
dentre eles o Digital Rights Management (DRM), focando nos livros eletrônicos. Uma série de DRM são 
apresentados, concluindo-se, por fim, que há uma certa falta de liberdade do leitor de e-books, enfatizando-
se a necessidade de uma maior confiança Empresa-Cliente para a melhoria e expansão do setor. O texto 
define os DRM, conceitua, e abre linhas de debate sobre sua utilização em e-books como forma de proteger 
os direitos do autor, porém esta proteção acaba restringindo a utilização do produto comprado pelo leitor, o 
que não aconteceria se este tivesse optado por um livro físico. 
 
Nuno (2012) faz uma análise jurídica sobre a legislação portuguesa no que concerne ao Direito Autoral e à 
Preservação de Arquivos Audiovisuais e Sonoros pelas empresas de telecomunicações em Portugal. Com base 
histórica sobre a criação, ampliação, aplicação e reforma dos Códigos do Direito de Autores e Direitos 
Conexos (CDADC), ele nos dá o que seria uma visão sobre a legislação relativa à proteção e preservação de 
arquivos audiovisuais e sonoros nas emissoras de rádio e TV, apontando a necessidade de fixar diretrizes 
comuns para os procedimentos de preservação e salvaguarda desses arquivos. 
 
Ortellado (2013) escreve sobre o mecanismo de notificação e retirada, trabalhando com o anteprojeto do 
Marco Civil da Internet e a Lei de Direito Autoral no Brasil, dando um panorama geral sobre as relações de 
Direito Autoral e Internet no Brasil. O texto debate sobre o mecanismo atual adotado e sua “brutalidade” ao 
favorecer os titulares, empresas e indústrias, além da dicotomia de Notificação e Retirada e Ordem Judicial de 
Retirada. Expõe a ineficácia do atual sistema de proteção autoral. 
 
Já o texto de González-Ruiz, Térmens e Ribera (2012) é mais técnico e voltado para a área de ciência da 
informação, introduzido pela visão da situação global de preservação no mundo, citando organizações e 
dados estatísticos. Depois trata da problemática da conservação do vídeo analógico e sua obsolescência, 
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trazendo como alternativa a digitalização, que é caracterizada pelos parâmetros para digitalização para 
formatos digitais, e a exposição desses parâmetros e formatos. O artigo chama a atenção para a adequação 
das características técnicas, as necessidades do serviço, os custos da digitalização para as instituições e o 
lembrete de que, para preservar o acervo, é necessária a mudança constante dos formatos e suportes dos 
conteúdos, para que eles estejam adequados às novas tecnologias. O texto gira especificamente em torno da 
digitalização de fitas magnéticas, que quando se popularizaram não tinham o intuito de preservação de seu 
conteúdo, mas, sim, de difusão eficaz e barata. Porém, com os cuidados adequados, elas têm uma 
durabilidade surpreendente. Abre-se o debate sobre a preservação, tendo como alternativa ao formato 
analógico o digital. Seguindo, o artigo comenta as diversas maneiras de se cuidar da fita magnética para 
garantir sua durabilidade e posteriormente nos apresenta os sistemas e formatos digitais. 
 
Hernández Pérez (2011) oferece um panorama geral e boas reflexões acerca do tema “documentação 
audiovisual”, contendo um breve histórico dos documentos audiovisuais (focado principalmente em filmes), 
as crises do patrimônio cinematográfico, formas de acesso ao acervo, tal como TV e internet, e suas 
problemáticas: como se deve conservar, formatos e suportes para preservação e acesso, etc. O texto é bem 
minucioso e explicativo, dando o devido espaço a cada subtema tratado. 
 
Caridad Sebastián e Hernández Pérez (2011) tratam em “Preservación y digitalización de la documentación 
audivisual” de forma mais minuciosa, sobre preservação e digitalização, dando conceitos próprios de acesso e 
preservação, trazendo a problemática da migração dos arquivos audiovisuais, como converter arquivos de 
Macintosh para Windows, na migração digital, mas também tratando da preservação e digitalização de 
películas; ao longo do texto, os autores tratam muito sobre formatos e suportes, bem como as normas e 
recomendações para preservação digital de documentação audiovisual. Trazem o caso curioso da 
problemática das redes de TV, que com o advento da Internet, além de apresentarem suas programações 
normais, têm que disponibilizar conteúdo digital em seu site, como vídeos de programas passados, fazendo-
nos refletir sobre a era da informação em que vivemos. 
 
Araújo e Costa e Lima (2008) basicamente tratam de conversão, tanto de áudio, quanto imagens e vídeo. 
Sendo atrelados a eles, os metadados e a importância deles para que se tenha acesso a informações 
importantes de catalogação e ferramentas de busca. Ou seja, “metadados vêm possibilitar o acesso, o 
emprego de estratégias de preservação como migração e emulação, o estabelecimento de autenticidade aos 
conteúdos digitais, e a obtenção de facilidades de gestão e uso de informações em um acervo”. Já no final do 
texto, algo que me chamou a atenção foi o tópico: Seleção de materiais, que remeteu a uma pergunta do 
nosso questionário digital que pediu para o respondente identificar quais arquivos deveriam ser 
primeiramente digitalizados. 
 
Em Marques e Soares (2008), os autores dividem o artigo em diversas partes mais técnicas como produção, 
edição, distribuição e projeção, para depois defenderem suas ideias, entrelaçando a normatização para 
cinema digital conseguida na DCI (encontro dos grandes estúdios de cinema, que decidiu as diretrizes para o 
cinema digital) e adentrando o mundo dos negócios quando apresentam um modelo de financiamento dos 
novos Cinemas Digitais por parte dos próprios estúdios de produção, justificando, pois, são eles quem mais 
pouparão com a mudança do formato 35mm para Digital Cinema, visto que os custos com equipamentos para 
projeção com a nova tecnologia é cerca de quase três vezes maior do que para a antiga e bombardeando 
novamente a tecnologia 35mm do ponto de vista qualitativo e econômico. 
 
Resende e Morás (2014), usam como base para iniciar a discussão as reflexões levantadas a partir de 
trabalhos apresentados na VI Reunião de Teoria Arqueológica da América do Sul (TAAS). Ao longo do texto 
abrem-se várias discussões até chegar à preservação; são apresentados conceitos de história, registro e 
memória, utilizando-se de vários autores como Le Goff, Bergson e Zelinski, para embasar seus argumentos, 
até caminhar para o audiovisual. Porém, toda a discussão é voltada para o uso dessa tecnologia como auxiliar 
no campo da arqueologia, apesar de muito defenderem que o audiovisual não é apenas complementar e 
secundário. 
 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, CRIAÇÃO E INOVAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE INICIAÇÃO A PESQUISA, CRIAÇÃO E INOVAÇÃO 

 

Plano de Trabalho do Estudante  Pág. 7/10 

Springer (2011) primeiramente faz uma introdução sobre o que é a Unesco e com o que trabalha; utiliza seu 
conceito de patrimônio para desenvolver o tema do texto: preservação do patrimônio audiovisual. Remete ao 
dia do patrimônio audiovisual, 27 de outubro, desde 1980, onde a temática disse “olá” ao mundo, e pouco se 
sabia sobre ela, pois não havia quase absolutamente nada sobre o assunto até então. Nada de leis, não havia 
especialistas no assunto, quase ninguém sabia o que era ou tinha consciência sobre a importância desses 
registros. Depois de 30 anos, o cenário se modificou de forma impressionante, havendo muito interesse. A 
partir daí o autor explora as problemáticas atuais sobre preservação, salvaguarda e acesso, dando ênfase ao 
fato de que preservação e salvaguarda não significam apenas fazer cópias dos arquivos. 
 
De início, com os primeiros quatro textos, pensei que a bibliografia dissonava do meu plano de trabalho. 
Porém, ao assistir o debate “Preservação da Memória Audiovisual: Interfaces regionais de preservação”, 
apresentado no X Panorama Internacional Coisa de Cinema, em 31/10/2014, percebi que tinha uma ampla 
relação, fazendo-me pensar sobre a nossa atual sociedade, que não vê a importância da memória e sua 
preservação, fazendo-me notar, desta forma, a importância do Direito e das Políticas Públicas em prol do 
tema, o que veio a se confirmar durante nossas visitas técnicas para a coleta de dados nas instituições 
participantes. Após esse entendimento, os textos de cunho mais específico com o meu plano de trabalho, tal 
qual o de Araújo & Costa e Lima (2008), permitiram-me aprofundar realmente o que o plano de trabalho 
propunha já em seu título “Conversão Digital de Acervos Audiovisuais em Instituições Públicas de Salvador 
(Fase 2 de 4)”. No segundo lote de leituras, de seis textos, adentrei mais no que era conversão, digitalização, 
metadados, seleção de material para digitalização, e com o conceito de patrimônio cultural audiovisual, que 
se faz presente em boa parte dessa nova bibliografia. 
 
Também foi estudada a Lei 13.006, de 2014, onde “§ 8º A exibição de filmes de produção nacional constituirá 
componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição 
obrigatória por, no mínimo, 2 (duas) horas mensais” (BRASIL, 2014). A Lei 13.006/2014 complementa o art. 
26, da Lei Nº 9.394 (Lei das diretrizes e bases da educação nacional, de 20 de dezembro de 1996). E destaco 
ainda a lei da TV Paga (12.485/2011), que segundo o site da ANCINE (Agência Nacional de Cinema):  

 
...destrava a concorrência no setor, ao permitir que as concessionárias de telefonia 
utilizem suas redes para fornecer serviços de TV paga.  Permite, assim, que mais 
brasileiros tenham acesso aos serviços de televisão por assinatura e a outros 
serviços, tais como banda larga e telefonia, por um preço cada vez menor. A Lei foi 
aprovada no Congresso Nacional em agosto de 2011 e sancionada em setembro,  
após quase 5 anos de discussão, em um processo no qual todos os interessados 
foram ouvidos pelos representantes do povo brasileiro. 
Um dos principais objetivos da lei  é aumentar a produção e a circulação de 
conteúdo audiovisual brasileiro, diversificado e de qualidade, gerando emprego, 
renda, royalties, mais profissionalismo e o fortalecimento da cultura nacional. A lei 
é fruto do esforço coletivo do Governo federal e dos agentes do mercado, na luta 
por um novo marco regulatório, atendendo aos interesses da sociedade. (ANCINE, 
2011, s.p.) 
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6. ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO 

— Treinamento para a utilização do software Survey Monkey Gold por meio de aula ministrada pelo Bolsista 
CNPq AT-NS João Ricardo Chagas. 
— Transferência dos questionários Institucionais e Individuais restantes da primeira etapa da Pesquisa (2005-
2007), sobre acervo Fotográfico e Sonoro das instituições de Salvador, para a plataforma do Survey Monkey 
Gold. 
— Levantamento de telefones, endereços, e-mails e de responsáveis pelos acervos para a atualização dos 
dados das instituições que participaram da primeira fase da pesquisa entre 2005-2007 em Salvador. 
— Participação como ouvinte no debate “Preservação da Memória Audiovisual: Interfaces regionais de 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, CRIAÇÃO E INOVAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE INICIAÇÃO A PESQUISA, CRIAÇÃO E INOVAÇÃO 

 

Plano de Trabalho do Estudante  Pág. 9/10 

preservação”, apresentado no X Panorama Internacional Coisa De Cinema realizado em 31/10/2014 
(http://coisadecinema.com.br/x_panorama/atividades/mesas-e-debates/) . 
— Comunicação oral, tendo como tema a apresentação do meu plano de trabalho, ainda em seus primeiros 
momentos, juntamente com as atividades realizadas nos 3 primeiros meses de bolsa, em conjunto com os 
planos de trabalho e atividades dos outros dois bolsistas também iniciantes (Catarina Assis e Mateus França) 
no IV Seminário de Pesquisa da Pós Graduação em Ciência da Informação (PPGCI). 
— Visitas técnicas para a coleta de dados nas instituições de Salvador participantes da pesquisa. 
— Busquei por livre iniciativa, o contato com a bibliotecária chefe da Universidade do Sudoeste da Bahia 
(UESB) Elinei Santana, para que ela respondesse nosso questionário institucional sobre audiovisual, e hoje a 
UESB faz parte das instituições parceiras que fazem parte da pesquisa. 
— Participação como ouvinte no evento Quintas Jurídicas sobre “Direito Digital”, palestra ministrada 
pela Dra. Ana Paula Moraes, no dia 26 de março de 2015, na sede da Academia de Letras Jurídicas da Bahia. 
— Minicurso de criação de sites “Uma Viagem do HTML ao WordPress” ministrado pelo Bolsista AT-NS João 
Ricardo Chagas, que será utilizado como suporte para a tradução do site do CRIDI pelos novos Bolsista IC para 
os idiomas inglês, espanhol e francês. 
— 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. 
— Evento Quintas Jurídicas sobre “Direito Digital”, na Academia de Letras Jurídicas da Bahia. 
— Elaboração de resumo expandido, aprovado para apresentação moral no I Seminário de Pesquisa em 
Arquivologia da UFBA (ISPArq). 

 

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

Em um primeiro período houve uma pequena dificuldade de todos os bolsistas ao transferirmos os dados dos 
questionários em papel para a plataforma Survey Monkey Gold, pois muitos deles foram respondidos de 
forma confusa no passado, o que gerou dificuldade de compreensão das informações relatadas. O problema 
foi solucionado com diversas consultas ao Bolsista AT-NS João Ricardo Chagas e ao Orientador. 
Tive uma pequena dificuldade ao fazer os fichamentos das leituras propostas, pois não compreendi 
devidamente a diferença entre “Principais Conceitos Abordados No Texto” e “Principais Aspectos e Ideias do 
Texto”, posteriormente essa diferença foi devidamente apontada pelo Orientador em uma Reunião 
Administrativa do grupo de pesquisa. 
Em um segundo período, tive problemas com as leituras em espanhol, talvez pelos textos serem muito 
técnicos e fora dos aspectos técnicos mais comuns de  minha área de estudo, que é o Direito. No entanto, 
sinto que foi a partir da dificuldade que mais cresci, mesmo demorando o dobro ou quase o triplo do tempo 
para ler em espanhol, sinto que só ganhei com o esforço para superá-la. Consultei dicionários online para tirar 
dúvidas de vocabulário e uma leitura mais pausada, em pequenas partes, para que não houvesse tanto 
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cansaço mental. O orientador até sugeriu não passar mais textos em espanhol, mas senti que seria uma 
grande perda, então continuei com os textos. 

 
 
 
 
Salvador, 27 de julho  de 2015. 
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