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RESUMO  

No período de 2005 a 2007, executou-se a primeira fase do projeto de pesquisa, pioneiro em Salvador, 
referente ao levantamento de dados relativos a acervos audiovisuais públicos da cidade. A pesquisa foi 
realizada no âmbito do Grupo de Estudos sobre Cultura, Representação e Informação Digitais – CRIDI, 
analisando-se o estado geral dos arquivos audiovisuais públicos. Nessa segunda fase da pesquisa (2013-2016), 
conduzida em três etapas, além de termos coletado dados em instituições de outros estados e cidades 
(remotamente, mas também presencialmente, em alguns casos), novas visitas técnicas foram feitas, 
retornando-se às mesmas instituições da primeira fase da pesquisa, para realizarmos um comparativo entre 
esses dados e avaliar como se encontram essas instituições atualmente. Na primeira etapa (2013-2014) desta 
segunda fase da pesquisa atuei como bolsista CNPq; agora, na segunda etapa (2014-2015), atuei como bolsista 
Fapesb, com Plano de Trabalho que procurou concentrar-se nas problemáticas referentes à salvaguarda e 
conversão digital de documentação arquivística audiovisual pública.  

  
1. INTRODUÇÃO  

Atualmente toda a produção que existe em formato analógico está sendo transferida ou convertida para o 
meio digital. As instituições, acreditam que essa é a melhor forma de manter a permanência a longo prazo 
desse material. Entretanto, percebemos durante a pesquisa que as instituições guardiãs de documentos 
audiovisuais em formatos analógicos (a exemplo: películas de acetato), possuem imensa dificuldade de tratar 
e manter o acervo audiovisual analógico em estado adequado, por se tratar de uma documentação que 
necessita de cuidados específicos. Dentro do contexto apresentado, as instituições não conseguem solucionar 
o problema da deterioração dos documentos analógicos e decidem convertê-las ao mundo digital por 
acreditar que seja mais seguro a preservação da informação no ambiente digital.  
Os avanços das tecnologias dos séculos XX e XXI não solucionaram os problemas de conservação de 
documentos audiovisuais, mais do que isso, houve um aumento na necessidade de atenção e de cuidados com 
a adoção da tecnologia digital. Por mais de duas décadas tem-se convertido mais e mais itens audiovisuais 
para o formato digital. E durante a década passada o número de trabalhos originalmente criados em formato 
digital superou o número das obras criadas em formato analógico. O produto audiovisual digital logo se 
tornará maioria em nossas instituições culturais que mantêm este gênero de documento sob sua custódia. 
Sendo assim, surge um novo dilema: precisamos começar a pensar em um modo de assegurar que a 
informação digital continue acessível por longo período. 
A retomada da pesquisa, realizada no âmbito do Grupo de Estudos sobre Cultura, Representação e Informação 
Digitais – CRIDI, permite fazer um comparativo e compreender a evolução, ou não, do trabalho de 
reconhecimento e preservação do patrimônio mantido nestas instituições. 
É neste viés de preservação arquivística audiovisual digital que se contextualiza o plano de trabalho, relativo à 
pesquisa atualmente em andamento, a respeito dos requisitos mínimos necessários para a preservação da 
documentação audiovisual nos meios digitais, em VHS, betacam, betamax, entre outros.  
Diante dessa abordagem se fez necessário identificar como as instituições pesquisadas em 2005-2007 se 
encontravam atualmente, para se fazer um comparativo, analisando as mudanças referentes a sua política, 
avanço de tecnologia e tratamento técnico (arquivamento, acondicionamento). Para entender a elaboração 
desse relatório final utilizou-se matérias e métodos, selecionados para atingir o objetivo preestabelecido no 
plano de trabalho. Durante esses 12 meses iniciais da pesquisa, constataram-se resultados preciosos para a 
pesquisa, no qual se atesta o desenvolvimento e seriedade da equipe de pesquisa, podendo registrar nossa  
participação em eventos científicos para a disseminação da pesquisa e o aprimoramento deste bolsista 
relator. Além dos resultados e participações em eventos,  se pode destacar outras atividades realizadas, que 
foram as mais diversas, para o avanço da pesquisa. 
No decorrer da dessa fase estudamos uma grande quantidade de literatura, na qual, dentre outras coisas, 
abordavam-se alguns problemas encontrados em acervos audiovisuais no Brasil e no mundo. Os problemas 
geraram discussões e, por meio das discussões tentamos desvendar a melhor forma de amenizar ou resolver-
lo.  
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2. MATERIAIS E MÉTODOS  

Inicialmente houve uma abordagem sobre o novo plano de trabalho (2014-2015), explicando seu objetivo e 
métodos, e fazendo-se a apresentação dos participantes bolsistas do grupo CRIDI (antigos e novos). 
Ocorreram debates no grupo para analisar a situação em que nos encontrávamos, referente ao projeto.  
Como definido no plano de trabalho, fizemos uma investigação sobre as instituições que seriam visitadas 
(endereço, e-mail, responsável pelo setor e telefone). Com esses dados em mãos definimos uma divisão das 
35 instituições, presentes na cidade de Salvador, entre os bolsistas participantes da pesquisa. Contamos com o 
apoio do nosso orientador e membros do CRIDI. Foi na coleta de dados que se deu início à pesquisa 
propriamente dita, nesta sua segunda etapa (2014-2015) de sua segunda fase (2013-2016), especialmente 
com a busca exaustiva por informações que pudessem colaborar para a análise e reflexão sobre o objeto. 
Diante disso, os métodos utilizados foram os seguintes: 
 
• Pesquisa e análise bibliográfica, que se deu por meio de localização e compilação de dados provindos 
de teses, artigos, manuais, dentre outros, necessários a qualquer trabalho de pesquisa.  
• Capacitação dos novos membros para o uso dos recursos tecnológicos do grupo e da pesquisa, 
alimentando, por exemplo, a base de dados criada em plataforma SurveyMonkey Gold (ferramenta de 
elaboração de questionário e visualização gráfica online, adquirida pelo grupo de pesquisa com recursos 
conquistados para o projeto), com os dados coletados nos questionários de 2005-2007 (sobre arquivos de som 
e foto, pois de imagem em movimento já havia sido feito na primeira etapa desta segunda fase da pesquisa), 
que estavam em formato físico (papel, impresso, preenchido à mão) e que foram transferidos ao ambiente de 
nuvem digital.  
• Observação do desenvolvimento e do lançamento do novo site do Grupo CRIDI 
(http://www.cridi.ici.ufba.br/).  
• Todos os encontros e reuniões administrativas da equipe do projeto são registrados em ata (as quais 
foram digitalizadas e disponibilizadas em nosso ambiente online de pesquisa, no momento de acesso restrito 
aos membros da pesquisa). Houve, também, reuniões remotas com a rede Cariniana 
(http://cariniana.ibict.br/)  ao qual o nosso orientador e alguns membros do grupo fazem parte.  A rede 
Cariniana surgiu da necessidade de se criar um serviço de preservação digital de documentos eletrônicos 
brasileiros com o objetivo de garantir o acesso continuado a longo prazo dos conteúdos armazenados 
digitalmente.  
• Postagem no ambiente Novo Moodle (Ambiente Virtual de Aprendizagem) do grupo (fichamentos de 
textos, discussões). Ocorreu uma migração do antigo moodle para o atual. 
• Visitas técnicas de coleta de dados realizadas em instituições de Salvador e de São Paulo.  
• Treinamento de WordPress, para inserção futura de traduções da estrutura do site do grupo de 
pesquisa para os idiomas inglês, francês e espanhol. 
• Documentação fotográfica realizada nas visitas técnicas, para registrar o momento das visitas. 
• Participação, como aluno convidado, em oficina de conservação e restauro de filmes, com o objetivo 
de aperfeiçoar o conhecimento e aproximar a teoria da prática. No qual fui contemplado com a cartilha do 
professor da oficina ( José Maria) a qual possui o mesmo tema da oficina. 

  
3. RESULTADOS  

No decorrer desta fase 2014-2015,  alcançamos alguns resultados que são frutos das atividades realizadas, a 
saber: 
Como resultado se destaca o desenvolvimento da capacidade de investigação teórico-metodológica e sua 
aplicação prática, por meio dos textos recebidos e estudados, além do conhecimento prático com as visitas 
técnicas nas instituições públicas. Outro importante resultado foi a produção de fichamentos de teses e 
artigos. Com essas informações foi possível realizar a integração de conhecimentos e reunião de subsídios 
para a compreensão dos problemas relacionados à digitalização de imagens em movimento. Além de realizar 
uma atualização no campo da preservação de documentação audiovisual 
• Desenvolvimento da capacidade de refletir sobre possibilidades de conhecer e agir no contexto em 
que vivemos, através da utilização/fruição de arquivos audiovisuais digitais, por meio de observação direta, 
troca de impressões com os servidores das instituições, durante as visitas, e de relatos específicos sobre as 
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visitas técnicas comentando sobre a atividade realizada.  
• Visitas técnicas realizadas em Salvador e em São Paulo (Arquivo Público do Estado de São Paulo; 
Cinemateca Brasileira e Arquivo Histórico Municipal de São Paulo), com visitas complementares e não 
programadas a instituições de Artes, para usufruir de exposições em exibição na cidade de São Paulo. 
• Apresentação oral da Semana de Arte, Cultura, Ciência e Tecnologia 2014- ACTA, no qual todos os 
bolsistas apresentaram seus relatórios da primeira fase, em meu caso como bolsista CNPq. 
• Apresentação oral e resumo escrito no IV Seminário de Pesquisa do PPGCI 
• Elaboração de resumo expandido para o I Seminário de Pesquisa em Arquivologia da UFBA (ISPARQ) e 
apresentação oral. 
• Elaboração de comunicação, aprovada, para o XIX Encontro Nacional dos Estudantes de Arquivologia 
(ENEARQ) 2015 e 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 à 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. 
• Capacitação aos novos membros de recursos tecnológico, alimentando o banco de dados do 
SurveyMonkey. 
 

  
4. DISCUSSÃO  

As discussões ocorreram de forma presencial ou eletrônica. Em sua maior parte sobre os assuntos do texto. 
A tese de Lindner (2013), faz uma abordagem da dificuldade da preservação audiovisual no país, por causa da 
inexistência de política de proteção ao patrimônio cultural no Brasil, dificultando a salvaguarda do acervo 
audiovisual. Apesar disso, com o esforço da coletividade e conscientização dos representantes, o campo da 
preservação audiovisual vive um momento de intensas transformações e amadurecimento, como Lindner 
(2013, pag. 16) cita: criação da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual; aumento do número de 
filmes restaurados e a recomendação de inclusão dos conteúdos da preservação no currículo dos cursos de 
cinema. Já Costa (2007) analisa o material e o seu estado de conservação, determinando como e onde esse 
acervo será armazenado. Costa (2007), ainda em sua tese, demonstra uma grande preocupação com a 
informação digital e as condições necessárias para a sua preservação.  Besser (2010) descreve esse tema 
(informação digital) de forma mais apocalíptica: o desaparecimento da informação digital (seja ela causada 
pela obsolência de hardware, software ou formatos) está ocorrendo de forma muito acelerada e isso se torna 
mais grave, pois o número de trabalhos originalmente criados digitais superou o número de obras criadas em 
formato analógico, com isso se torna importante uma estratégia para garantir o acesso a esses documentos a 
longo prazo.  
 Resende e Morás (2014) abordam a importância dos acervos audiovisuais para o desenvolvimento das 
pesquisas científicas em diversas áreas do conhecimento, e como essas áreas elaboram métodos para ajudar 
na preservação a longo prazo das imagens em movimento. Em Marques e Soares (2008) há um breve 
panorama histórico sobre o cinema digital mundial, com ênfase na construção desse tipo de cinema, 
destacando seus requisitos para sua implementação, assim como suas vantagens. 
Tendo em vista essa problemática, que é tema de discussão de nossa equipe, e também de outros grupos de 
estudos, a UNESCO tenta, por meio de encontros, solucionar essas questões convocando os especialistas na 
área para debater e disseminar essas informações por recomendações, em que utiliza, geralmente uma 
conferência internacional que aborda várias problemáticas referente a preservação digital. Segundo a Unesco 
(2012, p.1) para os documentos analógicos, a digitalização pode proteger os documentos valiosos da 
deterioração, reduzindo o manuseio. No caso de documentos audiovisuais a digitalização é o único meio de 
assegurar a sua sobrevivência. Há também outros estudos para minimizar o desaparecimento da informação 
digital, como, por exemplo, o que comenta Springer (2011) ao  ao apresentar a situação das ações atuais sobre 
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a salvaguarda dos arquivos digitais no contexto da sociedade da informação, expressando uma série de 
questões sobre o tema, para a preservação desse patrimônio em meio digital. Ainda discutindo sobre o 
“dilema digital”, a Academy of Motion Picture Arts and Sciences (2009) aponta que a acentuada aceleração do 
uso de sistemas digitais não estava sendo acompanhada pelo planejamento adequado, ou mesmo, em alguns 
casos, por um entendimento completo do impacto potencial da revolução digital, e que a mudança para o 
digital, ainda que seja totalmente consciente e comprometida, não garante o acesso a conteúdos 
cinematográficos a longo prazo. Em MCLellan (2006) “the terms used to describe characteristics of digital file 
formats that improve the prospects for successful long term preservation are thus not consistently defined 
across institutions, and are sometimes not defined at all”, o que dificulta uma padronização em nível 
internacional.  Outro importante esforço para salvar a informação audiovisual é o de Lopes e Marques (2015), 
que desenvolvem oficina de conservação e restauro de filmes que servem para conscientizar e capacitar as 
pessoas responsáveis por acervos fílmicos ao correto tratamento desses suportes, desde o seu 
armazenamento, manipulação, conservação, até a restauração das películas.  Ainda, não podemos esquecer 
da “Carta de Ouro Preto 2015”, divulgada após o término da 10ª CineOP - Mostra de Cinema de Ouro Preto, 
evento no qual o orientador esteve presente, e que aborda questões importantes, sugerindo, por meio da 
Associação Brasileira de Preservação Audiovisual – ABPA, reunidos no Encontro Nacional de Arquivos e 
Acervos Audiovisuais, ações para preservar o patrimônio audiovisual publico e privado. 
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6. ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO  
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Complementarmente ao que registramos na seção deste relatório referente aos “Resultados”, apresentamos 
as atividades realizadas: 
 

 Compilação de dados provindos de teses, artigos, manuais, dentre outros, necessários a qualquer 
trabalho de pesquisa.  

 Elaboração de relatos das visitas técnicas.  

 Visitas técnicas realizadas em Salvador e em São Paulo (Arquivo do Estado de São Paulo; Cinemateca 
Brasileira e Arquivo Histórico Municipal de São Paulo). 

 Elaboração de apresentação oral para a Semana de Arte, Cultura, Ciência e Tecnologia 2014- ACTA.  

 Elaboração de apresentação oral e comunicação escrita para o IV Seminário de Pesquisa do PPGCI. 

 Treinamento de WordPress, para inserção futura de traduções da estrutura do site do grupo de 
pesquisa para os idiomas inglês, francês e espanhol. 

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

 Elaboração de comunicação para o XIX Encontro Nacional dos Estudantes de Arquivologia (ENEARQ) 
2015 e apresentação oral 

 Participação, como aluno convidado, em oficina de conservação e restauro de filmes, com o objetivo 
de aperfeiçoar o conhecimento e aproximar a teoria da prática. No qual fui contemplado com a 
cartilha do professor da oficina (José Maria) a qual possui o mesmo tema da oficina.  

  
7. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES CIENTÍFICAS E PUBLICAÇÕES  

• Semana de Arte, Cultura, Ciência e Tecnologia 2014- ACTA, na qual todos os bolsistas apresentaram 
comunicações orais relativas ao andamento de seus planos de trabalho. 
• IV Seminário de Pesquisa do PPGCI, com todos os bolsistas submetendo resumos (a serem 
publicados) e apresentando comunicações orais relativas ao andamento do plano de trabalho. 
• I Seminário de Pesquisa em Arquivologia da UFBA, com resumo submetido e aprovado, a ser 
apresentado oralmente na última semana de julho (após, portanto, a entrega deste relatório). 
• XIX Encontro Nacional dos Estudantes de Arquivologia (ENEARQ) 2015, com comunicação escrita 
submetida e aprovada, apresentada oralmente durante o evento, realizado em Salvador. 
• XVIII Encontro Nacional dos Estudantes em Arquivologia (ENEARQ) 2014, om comunicação escrita 
submetida e aprovada, apresentada oralmente durante o evento, realizado em João Pessoa- Paraiba.  

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

Durante os meses desta fase relatada da pesquisa encontrei algumas dificuldades para o desenvolvimento da 
atividade. A saber: 

 Dificuldade de ler textos em inglês, apesar de realizar o curso de línguas estrangeiras da UFBA 
(PROFICI), o que foi solucionado com prática e ajuda de dicionário. 

 Dificuldade técnica para fazer o fichamento padrão do grupo de pesquisa das teses e artigos: a 
grande quantidade de informação das fontes estudadas gerou dificuldade para a seleção do conteúdo 
para destaque na compilação. A solução foi analisar os pontos mais importantes, que poderiam ser 
utilizados em artigos, comunicações ou o relatórios, referentes ao plano de trabalho. 

 Insegurança nas apresentações dos eventos, estabilizada por controle emocional. 

 Interação e comunicação com os colaboradores durante as visitas técnicas. Trabalhar com pessoas é 
sempre uma situação complexa e requer o máximo de paciência e tranquilidade. Inicialmente tive um 
pouco de dificuldade para lidar com os colaboradores da pesquisa, entretanto com treinamento de 
observação sobre como se comportar e sobre como deixar o colaborador a vontade, logo percebi-me 
mais confiante nas visitas.  

 Compreensão do manuseio do site pelo WordPress. Situação sanada por meio de um treinamento. 
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