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RESUMO 

Mesmo com as dificuldades dos primeiros seis meses de bolsa como alguns meses de greve, pós-
greve, pausa para as festas de final de ano, carnaval, o projeto está andando, com muitas aspirações 
e feedbacks positivos, ilustrados como a participação do orientador no Sustaining Sound and Image 
Collections — SOIMA 2015, e outros eventos internacionais, muitas produções acadêmicas, e novas 
inquietações e desafios. 
 
Meu plano de trabalho pessoal trata sobre a Conversão Digital de Acervos Audiovisuais em 
Instituições Públicas, para tanto foram realizadas leituras e fichamentos para um conhecimento teórico 
e uma análise de dados com a qual tive contato com os dados práticos. Além desse contato básico, 
tive participações em eventos como o Curta Circuito onde fui instigada sobre procurar mais 
conhecimentos sobre os efeitos posteriores da conversão digital, como por exemplo, a exibição de 
filmes restaurados e as possíveis implicações no campo do direito autoral, e também sobre a escassez 
de políticas públicas referentes à preservação audiovisual, que “casou” perfeitamente com as matérias 
de direito administrativo que eu estou cursando atualmente na faculdade, além do direito fundamental 
à memória, que surgiu no fim das minhas instigações para fundamentar o porquê das políticas públicas 
para a preservação audiovisual. Algo que, para mim, como estudante de direito, foi muito 
enriquecedor. Mas também experiências específicas da Iniciação Científica, como a produção 
acadêmica e sua apresentação, como, por exemplo, o desenvolvimento de uma comunicação escrita 
e sua apresentação oral em um evento acadêmico; o aprendizado de fazer referência bibliográficas, 
ou mesmo o quanto fatores externos podem abalar equipes de pesquisa foram de fundamental 
importância. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Fui bolsista PIBIC-CNPq 2015-2016, com o Plano de Trabalho “Conversão Digital de Arquivos em 
Instituições Públicas (Etapa 3/3 – Fase 2/3 do projeto original)”, componente do projeto de pesquisa 
“Desafios e alternativas digitais para a salvaguarda e difusão do patrimônio público documental 
arquivístico audiovisual”. 
 
Ao longo da Iniciação Científica, foram respondidos questionários online, através da plataforma 
Survey Monkey Gold, coletando dados de 65 Instituições, sendo 35 destas instituições localizadas na 
cidade de Salvador, Bahia. Foram feitas análises técnicas desses dados, conjuntamente com leituras 
e fichamentos para o embasamento teórico das questões relativas à preservação audiovisual, 
abrangendo desde a parte mais técnica até discussões políticas e jurídicas sobre o tema. Este 
documento relatará os acontecimentos durante o período de 1º de Agosto de 2015 à 31 de Julho de 
2016. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

—Leituras e Fichamentos, utilizando o formulário padrão de fichamento do CRIDI, desenvolvido pelos 
membros do grupo, com campos como: autor, data do fichamento, referência bibliográfica, resumo, 
palavras-chave, principais autores citados no texto, principais conceitos abordados no texto, principais 
aspectos e ideias do texto, trechos importantes para citação e impressões pessoais sobre a leitura. 
—Análises respondendo a perguntas do orientador, sobre os dados da pesquisa, através da 
comparação e verificação dos dados, trabalhando com o resultado de questionários respondidos por 
gestores das instituições e por indivíduos que consultavam os acervos das instituições participantes 
da pesquisa. Essa análise consiste na construção de textos feitos após a reflexão dos dados contidos 
nas respostas dos respondentes, entre elas a observação de gráficos e tabelas, que propiciam uma 
espécie de “fusão” dos dados e não apenas das respostas isoladas. 
— Uso de tradutores online Google Tradutor (www.translate.google.com) e Bab.la (www.bab.la)  
— Reuniões técnico-administrativas. 

 

http://www.translate.google.com/
http://www.bab.la/
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3. RESULTADOS 

a) Desenvolvimento da capacidade de investigação teórico-metodológica e sua aplicação 
prática: 
Sendo feito através da análise dos dados obtidos confrontando a bibliografia lida e fichada 
com os dados brutos finaliza este resultado. Começamos a análise dos dados, com base em 
algumas perguntas feitas pelo orientador, fizemos comparações e constatações, dentre elas 
uma interessante é que os acervos das instituições, em sua maioria, apesar de já estarmos 
na metade da segunda década do século XXI, são compostos por fitas VHS e afins, mostrando 
que haverá um longo caminho até a conversão digital, pois esses suportes já não encontram 
mais no mercado os seus reprodutores originais, ou seja, os equipamentos utilizados para 
que possamos ver/ouvir o conteúdo das fitas, e seu conteúdo poderá ser perdido devido à 
obsolescência tecnológica e à falta de um plano de migração para mídias. Os dados, para os 
leigos, podem ser surpreendentes, mas, por fim, e num apanhado geral, pouca coisa mudou 
na área desde a primeira fase da pesquisa em 2005-2007. 

 
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: 
Também realizado no confronto teórico da bibliografia lida com os dados brutos apresentados 
pelo orientador e a tarefa de produzir textos, onde levantamos nossos questionamentos com 
relação a eles. Me senti extremamente confortável com a bibliografia passada no período, 
pois está dentro da minha área de conhecimento e domínio. Particularmente gostei bastante 
da leitura dos capítulos iniciais de Memória e Preservação de Documentos: Direitos do 
Cidadão porque mostra de uma forma muito interessante como reunir Arquivologia e Direito. 
As leituras das teses de doutorado de Laura Bezerra e Fabiana Santos Dantas combinadas 
com os livros O Dilema Digital 1 e 2 me proporcionaram uma visão além do que eu esperava 
ter sobre a área quando comecei neste grupo de pesquisa. 
 

c) Integração de conhecimentos e reunião de subsídios para a compreensão dos 
problemas relacionados à digitalização de imagens em movimento: 
Com base nas leituras e fichamentos feitos e na análise de dados em andamento, pudemos 
perceber que há vários aspectos técnicos que impedem a digitalização das imagens em 
movimento: falta de equipamento adequado para a digitalização dos acervos, falta de 
equipamentos úteis aos acervos audiovisuais, conhecimento específico sobre o tema, 
subsídio e incentivos do Estado, mas o mais preocupante, no momento, na minha visão, é a 
falta de capital humano qualificado na área para o desenvolvimento dessa determinada 
atividade, tão importante atualmente para a preservação e difusão do patrimônio audiovisual. 
Outro método interessante para essa integração de conhecimento foi uma conversa que tive 
com o bolsista CNPq-AT-NS1 Ricardo Chagas, supervisor dos bolsistas IC no Grupo CRIDI, 
inicialmente sobre o filme “A invenção de Hugo Cabret”, que trata sobre a perda de filmes no 
início do cinema, daí foram discutidos diversos outros temas referentes a audiovisual e 
subtemas que o rodeiam, portanto, essas conversas, mesmo que informais, com os colegas 
do grupo de pesquisa, são bem interessantes para se debater alguns temas com certa 
flexibilidade e liberdade. Também abri discussões com meu núcleo de amigos para saber o 
que eles pensavam acerca do tema, e devido a posição liberal, defensora ferrenha do estado 
mínimo, não foi surpresa que eles tivessem opinião contrária a editais e políticas públicas 
governamentais sobre preservação do patrimônio arquivístico audiovisual público. 
 

d) Comunicação escrita e/ou oral em evento científico e/ou extensionista: 
Foram apresentadas comunicação oral e publicado resumo expandido no evento III SECRIDI, 
em Salvador (em co-autoria com o orientador), e um resumo, no evento da UFBA, 
denominado I SEMENTE, também em Salvador. Também foi publicada comunicação escrita 
em evento realizado na cidade do México, no CONGRESSO INTERNACIONAL ARCHIVOS 
DIGITALES SUSTENTABLES (que ainda será publicada em livro) em que atuei entre os co-
autores do orientador, juntamente com todos os bolsistas que atuam também na pesquisa, e 
que foi apresentado oralmente no evento por outro componente do Grupo CRIDI. Outra 
publicação de autoria coletiva foi realizada, uma comunicação escrita, apresentada oralmente 
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pelo orientador, no XII CINFORM – Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa em Informação 
– Informação e Protagonismo Social, em Salvador. 

e) Participação em elaboração de artigo científico para publicação em periódico nacional: 
Esta ação foi sendo realizada paulatinamente, a partir de leituras, fichamentos, análises de 
dados coletados, de acordo com o que se apreende ao longo da pesquisa, de forma a 
estarmos preparados para a publicação no momento oportuno. 
 

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: 
Há uma pesquisa de rastreio, um levantamento, que vem sendo feito sobre as produções 
acadêmicas do grupo CRIDI na Plataforma Lattes, que fora encabeçada inicialmente por 
Agnaldo, também membro do CRIDI. O levantamento visa à reunião de todas as produções 
acadêmicas do grupo, organizada ainda em planilha EXCEL, para o lançamento gradual no 
RI-UFBA. Particularmente, não participei pessoalmente dessa atividade, por termos decidido, 
em grupo, que estes lançamentos serão feitos em momento oportuno. Dois mil e quinze foi 
um ano muito produtivo para o grupo, com muitas comunicações orais apresentadas, 
resumos, resumos expandidos.  
 

g) Atualização no campo da preservação de documentação audiovisual: 
Realizado através da lista de discussão institucional do Grupo Cridi (cridi-l@listas.ufba.br) 
onde são disponibilizadas atualizações no campo da preservação audiovisual por meio de 
seus participantes, como, por exemplo, o recente acontecimento do incêndio na Cinemateca 
Brasileira, o fechamento da última fábrica de videocassetes, etc. 

 

4. DISCUSSÃO 

Em meu período anterior (como bolsista PIBIC-UFBA 2014-2015) eu não estava familiarizada com 
muitas coisas, dentre elas conceitos, noções mais “técnicas” da área de ciência da informação 
(provavelmente essas deficiências não cessarão tão cedo) e problemáticas. Foi justamente em um 
evento, o Curta Circuito, que interligava ciência da informação, preservação e cinema, realizado na 
sala Walter da Silveira, na Biblioteca dos Barris, em parceria com a FUNCEB-DIMAS, que tive contato 
com minha inquietação atual. No primeiro dia de apresentação do evento, Daniela Fernandes falou 
sobre a restauração do documentário “Tostão, a fera de ouro”, que conta a história do jogador de 
futebol Eduardo Gonçalves de Andrade, pré-copa de 1970, impulsionado pela copa de 2014, e com o 
qual foram premiados no festival de Milão, pela iniciativa de recuperação e preservação de um registro 
tão importante, porém, não pode haver a exibição da obra restaurada por intervenção da família. 
Daniela se emocionou ao relatar o “trabalho de formiguinha” seu e de sua equipe, para a concretização 
da restauração do filme, das dificuldades de captação de recursos, a falta de incentivos públicos para 
a realização do projeto e o amor para se vencer todas essas dificuldades, finalizando, com a triste 
realidade de que, apesar de terem vencido todos esses problemas, e conseguiram de fato restaurar 
o documentário e abrir a possibilidade de preservar o filme para as próximas gerações, o acesso do 
filme ao público, foi comprometido devido aos direitos autorais detidos pela família. 
 
Com a análise dos dados obtidos ao longo da pesquisa, percebemos que a conversão e restauro de 
imagens em movimento, para poder depois falar em preservação, acesso e salvaguarda, passa por 
dificuldades como a falta de equipamentos úteis à documentação audiovisual (aparelhos de DVD para 
a exibição dos filmes em DVD dos acervos, de vídeocassetes para a utilização das fitas VHS, entre 
outros), falta de editais, de subsídios ofertados pelo Estado (normalmente, os de incentivo à cultura), 
além do que, para mim, é o mais alarmante: falta de pessoas qualificadas para lidar com os acervos 
audiovisuais nas instituições pesquisadas, pois, segundo os dados obtidos através de questionários 
virtuais da plataforma Survey Monkey Gold, na questão em que se constata que 42 das 65 instituições 
participantes (64,62%) nenhum funcionário do setor responsável por imagem em movimento tinha 
participado de curso para o tratamento de acervos de imagens em movimento, e essa situação se 
torna ainda mais alarmante quando nos defrontamos com a pergunta do questionário, “Algum 
funcionário do setor já participou de cursos ou treinamentos referentes a digitalização de imagens em 

mailto:cridi-l@listas.ufba.bro
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movimento?” a resposta traz o alarmante número de 52 (80,00%) instituições respondendo a opção 
“Não”. Considero esse dado alarmante pois, normalmente, quem vai buscar melhorias para o setor é 
o indivíduo que tem informação sobre a importância dessas ações, perfil esse normalmente 
encontrado em profissionais qualificados. Outros dados coletados que mostram a situação de 
fragilidade dos acervos de imagem em movimento são quanto às questões “O setor desenvolve ou já 
realizou algum projeto de digitalização do acervo de imagens em movimento?”; “A digitalização de 
imagens em movimento será/foi realizada na própria instituição?”; “Há/houve consultores externos à 
instituição na equipe de digitalização de imagens em movimento?”: as resposta foram, mais uma vez, 
preocupantes. Todos sabem que os documentos audiovisuais tendem a se perder, desde o início da 
história do cinema, seja por descuidos no armazenamento, descaso, ou mesmo quando não se pode 
prever, como foi o caso do incêndio na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, pois, julga-se a 
Cinemateca como um local onde se sigam todas as diretrizes de cuidado e segurança para com a 
guarda de seus acervos. 
 
Nesta ótica, percebemos que são muitos os desafios que os acervos de imagens em movimento 
enfrentam, tanto do ponto de vista técnico para sua preservação, quanto questões políticas e legais 
para com seu usuário final, a população que deve poder consultar os acervos.  
 
Em minha condição de estudante de Direito, questiono: O quanto os direitos autorais podem interferir 
no processo de conversão digital (digitalização), preservação, salvaguarda e, principalmente, acesso 
às imagens em movimento? Pois, como já foi entendido pesquisa: Qual a finalidade de preservar, 
senão para conceder o acesso? 
 
Ao expor sobre estes aspectos ao orientador, sobre os quais, na verdade, já vínhamos comentando 
mesmo antes do evento Curto Circuito, solicitei que pudesse direcionar minha ação neste viés da 
pesquisa, já que sou estudante de Direito, concentrando-me nos aspectos que envolvem a conversão 
digital e o direito autoral e de acesso aos produtos resultantes de projetos de digitalização. Assim, a 
bibliografia complementar indicada pelo orientador seguiu essa linha, buscando uma visão crítica e 
ampla dos temas abordados, pretendendo enfocar em várias esferas da questão como memória, 
documentação, preservação, cultura, direito autoral brasileiro e americano, sempre com uma 
liberdade e flexibilidade de se opinar sobre outras leituras referentes ao tema. 
 
Em “Justiça do Trabalho no Brasil: Notas de uma pesquisa”, Gomes (2007) trata sobre a preservação 
da memória da magistratura trabalhista. A autora primeiramente busca apresentar ao leitor uma rápida 
introdução à história da Justiça no Trabalho no Brasil; em um segundo momento, encaixa a discussão 
sobre memória e arquivo, conectando com o boom do direito à memória após o holocausto; termina, 
em um terceiro momento, com depoimentos de juízes do trabalho que relatam sobre suas experiências 
em diversas nuances, o que ajuda a entender os aspectos individual e coletivo da Justiça do Trabalho 
desde sua fundação. 
  
As ideias principais do texto intitulado “Nem crematório de fontes nem museu de curiosidades: porque 
preservar a memória da justiça do trabalho” são: a falta de espaço físico para guardar os processos 
arquivados; a menção à “cultura do desprestígio”, tratada por Gomes (2007) no capítulo anterior do 
livro, e a utilização de dados estatísticos para analisar a Justiça do Trabalho. Porém, esses dados são 
antigos, datando dos anos 1980/90. Através desses dados, ao mostrar que a Justiça do Trabalho 
atualmente possui mais prestígio do que a Justiça Comum, e que para que esta última consiga 
alcançar os resultados de eficácia da primeira, se está buscando adotar os princípios da oralidade, 
informalidade, gratuidade e conciliação, que outrora foram sinônimos de desprestígio.  
 
Estes dois capítulos foram essenciais para a construção da minha noção, mesmo que básica, do que 
é memória e preservação no Brasil. No curto tópico II, “Memória e arquivos”, Gomes (2007) dá uma 
pequena aula do porquê o direito à memória se tornou tão importante após a perda de força dos 
Estados Sociais (algo que muitos chamam de neoliberalismo), chamando de “desejo/dever de 
memória” apontando para  
 

A necessidade de se buscar novas referências para um projeto de reconhecimento e 
coesão social, redirecionaria o investimento para a constituição de identidades 
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(individuais e coletivas), emergindo, ao lado do grupo nacional, outros grupos, 
‘menores e mais próximos’, como os étnicos, religiosos, profissionais, de gênero, de 
moradia, etc. Toda essa mobilização de construção e preservação de memórias 
estimularia debates, especializados ou não e também a formação de arquivos, de 
museus, de centros de memória e de memoriais alguns muito inovadores, se 
comparados ao que se fez durante muito tempo em todo o mundo (GOMES, 2007, 
p.23-24).  

 
A edição do livro “Memória e Preservação de Documentos: Direitos do Cidadão” é de 2007, mas, com 
essa citação, podemos dizer que ele está atualizado, pois em 17 de Dezembro de 2015 foi inaugurado 
o Museu do Amanhã (http://www.museudoamanha.org.br/) na Praça Mauá, na cidade do Rio de 
Janeiro, extremamente noticiado na mídia por ser um museu diferente, interativo, justamente a 
proposta de Gomes na citação anterior. O tema central do Museu do Amanhã não é especificamente 
o do audiovisual, mas ele se utiliza amplamente de imagens em movimento para atrair o seu público 
e interagir com ele. Seu enfoque é Arte e Ciência, no entanto, há história e memória em uma ligação 
tênue.   
 
Já no livro “Direito Autoral Descomplicado” (GOULART, 2009), o autor nos dá, de uma forma clara e 
rápida, informações pertinentes, porém muito básicas, sobre direito autoral. O livro é dividido em duas 
partes, sendo que na primeira o autor dá referências rápidas sobre termos básicos de direito autoral, 
enquanto na segunda parte explana rapidamente sobre o histórico, casos concretos e aplicação na 
lei. A leitura foi rápida e fácil. É possível aprender o básico de direito autoral na prática, no entanto é 
bom ressaltar que o livro não é teórico, enfoca na utilização do direito autoral de forma prática no dia-
a-dia. Os parágrafos são quebrados de forma brusca, dando muitos indícios de que foram transcritos 
posteriormente a partir da fala primária, sem o cuidado de se aperfeiçoar o que foi inicialmente dito. 
Os capítulos são muito curtos, o que dá a possibilidade de uma leitura ágil e dinâmica, apesar de ser 
muito rasa, sendo ideal para leigos e iniciantes no estudo do direito autoral. Pessoalmente, destaco a 
segunda parte do livro, onde o autor traz casos concretos de direito autoral. Direito Autoral 
Descomplicado serve como uma introdução rápida e divertida do direito autoral. Uma introdução 
parecida pode ser encontrada em Copyright Basics, primeiro capítulo de “Digital Copyright” (LITMAN, 
2006): me surpreendi ao descobrir que os setenta anos da patente dos direitos autorais vigoram 
também nos Estados Unidos: no meu senso-comum, por ser um país extremamente liberal e pró 
liberdade econômica, o período seria menor. 
 
Ainda no capítulo segundo do livro de Litman (2006), The Art Of Making Copyright Laws, tem-se um 
texto mais crítico, trazendo, com diversidade de exemplos, os conflitos do direito autoral americano e 
suas relativas implicações no setor privado. Ele nos dá uma visão econômica do assunto que trata 
dos direitos autorais e uma dura crítica ao ordenamento jurídico americano sobre a área: aparecendo 
muitas vezes as palavras e expressões privilégios, manutenção do status quo e hostilização a novas 
indústrias; basicamente, o direito autoral não é nenhum grande fã de inovação tecnológica, pois quer 
manter direitos antigos e conquistar novos, sem abrir mão dos antigos, uma disputa política e jurídica 
que envolve muito dinheiro no cenário americano, já que atualmente os EUA são os maiores 
produtores de entretenimento do mundo; no decorrer do texto notamos que o direito autoral americano 
funciona de uma forma muito negocial, e com privilégios determinados para cada segmento e 
especificamente para aquele segmento, se mostrando, novamente, uma ciência um tanto arcaica e 
paternalista, incapaz de se adaptar a inovações. Outra crítica interessante encontrada no capítulo é 
sobre os criadores de leis de direito autoral serem os próprios advogados de direito autorais, que 
levam as questões de seus clientes ao congresso americano, que por sua vez, aprova o que os 
advogados querem. Porém, Litman não para por aí, destacando que essas leis são tão complicadas, 
e fogem da característica “generalidade”, que sempre se precisará de um advogado para entender o 
extenso rol do ordenamento jurídico referente aos direitos autorais, pois são repletos de exceções e 
minúcias que fogem à compreensão de pessoas leigas no assunto. Diria, inclusive, que as críticas 
feitas nesse pequeno capítulo são bastante ácidas. 
 
Assim, nos damos conta de que por trás da indústria de entretenimento e do que vemos nas telinhas 
e nas telonas, existe muita política, a política de leis para visar o lucro futuro e segurar privilégios do 
passado. 

http://www.museudoamanha.org.br/
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A partir da leitura de The Art Of Making Copyright Laws, recordei-me de um outro sistema autoral, 
diferente do americano e por muitos chamados de terrível: O GEMA — Gesellschaft für musikalische 
Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (pode ser traduzido por algo como “sociedade 
dos direitos sobre apresentações musicais e reprodução mecânica”). Tive contado com o tema a partir 
das aulas de alemão do PROFICI (vinculadas à bolsa PIBIC anterior que detive), onde os professores 
fizeram referência ao GEMA quando perguntados sobre baixar músicas na Alemanha. Tragicamente 
o GEMA é uma espécie de “general” dos direitos autorais, muito bem armado e focado no seu objetivo. 
Por conta própria procurei alguns textos na internet que explicassem melhor sobre o GEMA, então 
foram lidos “GEMA: o ECAD da Alemanha que é muito sinistro”, de autoria de Lucas Karasinski no 
site TECMUNDO (www.tecmundo.com.br) e “Justiça alemã proíbe YouTube de reproduzir músicas 
licenciadas”, de autoria de Jörg Schieb e Carlos Albuquerque, disponibilizado no site de conteúdo 
sobre a Alemanha, o Deutsche Welle (www.dw.com). 
 
Um aspecto interessante do “GEMA: o ECAD da Alemanha que é muito sinistro” é que ele traz a 
situação das casas noturnas. Berlim é uma das capitais culturais da Europa, tendo uma vida noturna 
muitíssimo agitada, porém as taxas cobradas pelo GEMA, que já são muito elevadas, podem chegar 
ao absurdo, inviabilizando o funcionamento das boates, e como impacto final do fechamento, muitos 
DJs perderiam seus empregos. O texto abre a reflexão de que sim, os direitos autorais devem ser 
arrecadados, mas com bom senso, pois não são eles absolutos (se fosse em âmbito brasileiro, eu 
chegaria a dizer que estaríamos lidando praticamente com uma dura colisão de direitos fundamentais, 
autoral x trabalho), pois o GEMA pode acabar “engessando” a economia. Além da questão das casas 
noturnas, não se pode piratear nenhuma música na Alemanha, pois os olhos atentos da GEMA te 
seguem por toda a rede, e caso haja um download ilegal, uma multa pesada chega até o infrator. 
 
Ambos os textos tratam sobre a eterna briga do GEMA com o Youtube sobre a exibição de vídeos 
que contenham músicas, mesmo que de fundo, e que, segundo o GEMA, o Google deveria pagar u  
ma quantia referente a direitos autorais para cada visualização do vídeo. O grande problema é que o 
Google e o GEMA nunca chegam a uma conclusão sobre a quantia a ser paga. 
 
Há quem veja a GEMA como algo bom, pois, mesmo em um primeiro momento havendo um pedido 
de percentual absurdo sobre as exibições públicas, de músicas, vídeoclips, etc, acham que na 
verdade, a pretensão é acatar um valor menor do que o pedido, porém, maior e mais justo que o 
atualmente pago.  
 
Assim, percebemos que a problemática do audiovisual é bem mais ampla e extensa do que 
inicialmente pensamos, juntando todos esses dados, e trazendo para a nossa realidade de Salvador 
e Brasil, presenciamos um cenário perturbador. Temos dificuldade de captar recursos financeiros para 
a digitalização de acervos, pois os editais públicos (como comentado no evento Curta Circuito e, 
posteriormente, na III SECRIDI) são poucos, nossos acervos pesquisados possuem um conteúdo 
imenso de suportes analógicos que sofrem com a obsolescência tecnológica, com a escassez ou 
inexistência de reprodutores de certas mídias e com a falta de cuidado, pois são guardados em 
ambientes impróprios, sem controle de temperatura e umidade (o que em uma cidade como Salvador 
se intensifica, já que por natureza a cidade em si é um ambiente impróprio para a preservação de 
qualquer documento, as temperaturas são elevadas e umidade relativa do ar é alta, exigindo, por 
base, um maior cuidado ao se guardar acervos documentais de qualquer natureza). Com a análise 
dos dados coletados percebemos diversos problemas nos próprios processos de digitalização (ou não 
digitalização dos acervos) e, assim, entrelaçamos com as questões abertas por Daniela Fernandes, 
Cláudio Constantino e Petrus Pires no evento Curta Circuito: Depois da conversão digital 
(digitalização), do restauro, quando necessário, da possibilidade maior de preservação, e posterior 
salvaguarda alcançada com essas ações anteriores, podemos, ainda, esbarrar em muitos outros 
problemas de natureza política e jurídica.  
 
Através da leitura da tese de doutorado de Laura Bezerra, atual presidente de Associação Brasileira 
de Preservação audiovisual (ABPA) tive contato com a realidade fática de como andam as políticas 
públicas voltadas para a preservação audiovisual no Brasil. E como já desconfiávamos, é 
preocupante. No início da tese há uma densa conceituação sobre memória e patrimônio, que se 

http://www.dw.com/
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estende por todo o trabalho, ela menciona autores internacionais consagrados como Le Goff, mas 
também utiliza vários autores nacionais para ampliar ainda mais o campo de discussão. O que é 
patrimônio? O quê é memória? O que fazemos com nosso patrimônio e memória em um país 
desinteressado por ambos?  
 
Por muito me interessar pelo tema, sempre abro discussões com meu círculo de amigos, muitos de 
posição liberal, defensores do estado mínimo, que deveria apenas dar o básico para a população, 
como saúde, educação e segurança pública, de qualidade, é bom ressaltar. O problema é que não 
sobra espaço para o direito fundamental à memória do país, já que por natureza, liberais são 
praticistas, e não vêem na memória algo “necessário”. E talvez por isso, tenha sido no governo Luis 
Inácio Lula da Silva, de caráter mais social e populista, com um estado mais presente em todos os 
aspectos da vida quotidiana do brasileiro, que tenha renascido o interesse para a preservação 
audiovisual, como mesmo assinala Laura Bezerra: 
 

Este processo de ampliação do espaço de participação adquire força no contexto 
político brasileiro a partir de 2003 com a eleição de Luis Inácio Lula da Silva, que 
defendia a abertura de diálogo com a sociedade civil e a construção de práticas 
participativas dentro da gestão pública, incluindo “o controle social do 
funcionamento e ampliação dos recursos [...] (COLIGAÇÃO...,2003,p.20 apud 
LINDNER, 2013,192) 

 
Ainda com as discussões das quais sempre participo, e induzo sobre o tema, o argumento que uso 
ao meu favor vem do trabalho de Fabiana Santos Dantas, também uma tese de doutorado, fruto do 
Programa de Pós-graduação em Direito Constitucional da Universidade Federal de Pernambuco, 
chamada: Direito Fundamental à Memória, que encontra-se no Repositório Institucional da UFPE; e 
eu abro aqui um parênteses para dizer o quão úteis e necessários são, ao meu ver, os Repositórios 
Institucionais das Universidades Públicas. A tese também foi publicada em formato de livro, pela 
editora Juruá em 2010. 
 

Sem a memória, o indivíduo permanecerá em estado de desorientação, podendo 
desenvolver problemas mentais decorrentes da falta de referencial, que acabam 
por minar a sua capacidade de conhecer, compreender e criar. Além disso, sem a 
memória perde-se a capacidade de realizar projeções, pois as estruturas cerebrais 
utilizadas para lembrar o passado são as mesmas para imaginar o futuro. 
(HERCULANO-HOUZEL, 2007, p. 5 apud DANTAS, 2010, p.45-46) 

 
Citando Hannah Arendt, Dantas diz que uma pessoa, ou uma sociedade que não tem memória, e não 
pode orientar-se de forma adequada, também não consegue ter uma identidade própria. Para quem 
assistiu o filme “Para Sempre Alice” (Still Alice) no qual Julianne Moore ganhou o Oscar de Melhor 
Atriz ao interpretar Alice Howland, uma renomada professora de lingüística que aos 50 anos começa 
a sofrer de Alzheimer precoce, de causa genética. Durante o filme, presenciamos, como a falta de 
memória leva uma pessoa à desorientação e limitação de suas potencialidades, fazendo que de forma 
gradual ela perdesse sua capacidade e autonomia de lidar para com sua própria vida, e realizar tarefas 
consideradas fáceis e básicas; houve uma total alienação de alguém que fora um dia, incrivelmente 
capaz, e levanta a discussão de que sem memória, nos perdemos em nós mesmos. 
 

No âmbito social, a memória compartilhada resulta de uma necessidade de 
associação dos indivíduos, formada a partir de afinidades e transmitida pela 
comunicação, com o intuito de obter apoio mútuo (IZQUIERDO,2002, p. 11). A falta 
da memória coletiva levaria à destruição dos valores, crenças e normas de conduta 
forjadas no curso da História de cada povo, minando assim o alicerce das suas 
instituições (BAEZA, 2004, p. 3).  (DANTAS, 2010, p.46) 

 
A postura liberal defende que os arquivos sejam preservados por particulares, e que o cidadão não 
deveria ser obrigado a arcar com despesas que não são de serviços públicos essenciais. Mas, pela 
ótica dos direitos fundamentais, o mínimo existencial depende do que uma determinada sociedade 
considera indispensável para sua existência; a Finlândia, por exemplo, considerou o acesso à internet 
um direito fundamental consagrado em seu ordenamento, enquanto isso, em países da África é 
considerado um luxo. Ou seja, é algo bem relativo. Como salienta Laura Bezerra, “As políticas públicas 
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no país [Brasil] concentram-se em áreas consideradas ‘mais importantes’ como saúde e educação” 
(LINDNER, 2013, p.220) 
 

De outro ponto de vista, o direito fundamental à memória é o direito subjetivo de 
conhecer, resgatar e refletir sobre o passado da sociedade, através do acesso 
orientado e gratuito ao patrimônio cultural brasileiro, em sua dimensão tradicional. 
Não é simplesmente o acesso à Cultura, mas à parte dela que evoca a origem do 
povo, os seus valores fundantes e as suas raízes.  
Ainda, considere-se que o direito à memória tem como um dos seus principais 
aspectos a possibilidade de conhecer o passado através da livre investigação. Isso 
conduz à necessária busca pela verdade dos fatos da História, a liberdade de 
construir uma história revisionista e, principalmente, de cicatrizar fatos dolorosos do 
passado, não através do esquecimento, mas do combate à impunidade. 
A História recente do Brasil é pródiga em violência contra os seus cidadãos, contra 
os valores da sociedade, contra as suas normas. Então, o direito fundamental à 
memória pode garantir que essas violações não caiam no esquecimento que leva 
à impunidade. A sociedade e os indivíduos que não têm acesso à verdade e 
experimentam a impunidade acabam por ver prejudicada a sua capacidade de 
percepção, de distinguir entre o certo e o errado, gerando a insegurança, incerteza, 
ansiedade e a perda da confiança que destroem a solidariedade social (BAEZA, 
2005). Não é exatamente esse o diagnóstico da atual sociedade brasileira? 
(DANTAS, 2010 p.58-59) 

 
Dantas desenvolve toda sua argumentação a partir do seguinte argumento: Sem a memória, a 
sociedade perde o seu fundamento de coesão. Apesar do trabalho de Dantas ser focado, acredito eu, 
do ponto de vista prático, principalmente para os problemas e questionamentos referentes ao período 
da ditadura (1964-1984) e numa perspectiva atenta ao direito penal, creio que toda a pesquisa pode 
ser utilizada para se pensar diferente disso. Em um teor construtivo e não punitivo, e que neste caso 
não se estaria de nenhum modo desvirtuando o trabalho da autora, o redirecionando de forma 
diferente do pretendido, apenas utilizando sua base sobre memória e direito para ser utilizado uma 
forma benéfica à sociedade, pois a perspectiva ampla do seu trabalho está na área de direito 
constitucional, engajado na parte de políticas culturais, e a ideia do Legatum, o produto desenvolvido 
pelo grupo CRIDI através de suas pesquisas, acaba por se propor como uma tentativa de não 
esquecimento dos arquivos documentais audiovisuais de países de língua de origem latina. É 
necessário que saibamos nossas origens, e que tenhamos acesso fácil a toda a documentação 
guardada através dos anos. A tecnologia atual nos permite ter acesso a documentos distantes, que 
podem ser pensados e preservados de uma forma nunca antes possível. Hoje é possível converter 
digitalmente toda a nossa memória documental, incluindo a audiovisual, e acessá-la de nossa própria 
casa. O acesso e a conversão digital são os temas mais “fáceis”. 
 
Ao assunto preservação audiovisual, nos voltamos novamente a Laura Bezerra:  
 

Ela foi sendo construída, num processo de grande descontinuidade, por indivíduos 
e pequenos grupos apaixonados, comprometidos, obcecados pelo tema e se 
constituiu basicamente em função dos esforços de atores singulares. Esta, 
entretanto, é uma base de atuação instável e precária (LINDNER, 2013, p.221) 
 

Já ouvimos algo parecido no início da nossa discussão, com Daniela Fernandes, Cláudio Constantino 
e Petrus Pires durante o Evento Curta Circuito em 2015. É uma história que se repete, o trabalho “de 
formiguinha” movido ao amor, e que batalha sobre todas as dificuldades. A desvantagem na luta por 
recursos é nítida, quando o Brasil, nessa nova conjuntura política, de crise econômica (e política), 
onde um governo interino tenta retomar a postura de estado mínimo dos tempos do governo de 
Fernando Henrique Cardoso, promovendo cortes em todas as áreas, inclusive educação, que como 
Laura Bezerra afirmou, dentro da cultura de políticas públicas brasileira é considerada uma das mais 
importantes, e dentro da educação, cortes na área mais sensível dentro de uma universidade pública, 
que é a Assistência Estudantil, a situação da preservação audiovisual se torna ainda mais 
desconfortável. E por isso, mesmo acreditando na necessidade de políticas públicas para a área, não 
posso deixar de comentar a Carta de Ouro Preto de 2015, que, mesmo na conjuntura da época, que 
não estava tão ruim, posso dizer que fora um manifesto muito sonhador, para ser encabeçado por 
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uma pessoa que parecia, em sua tese, ter uma noção realista dos problemas brasileiros. Não que a 
Carta de Ouro Preto de 2015 estivesse pedindo absurdos, apenas, um “dever ser” idealista demais 
para a realidade do momento. 
 
Laura Bezerra ainda define muito bem que o cinema, como patrimônio, também tem um lugar 
periférico na seara das políticas públicas, onde houve um investimento  na área de fomento à 
produção, mas não pelo seu valor artístico-cultural, mas sim, na visão praticista dos liberais, por ser 
útil, por ser um produto rentável, lucrativo. 
 
Em ”O Dilema Digital” encontramos o panorama da preservação de filmes em Hollywood, tratando 
dos grandes estúdios de cinema, e nele há um estudo sobre os custos do armazenamento digital, 
mostrando que os custos dos suportes digitais barateiam progressivamente, em um intervalo curto de 
tempo, e que logo esse tipo de preservação será bem mais barato. Porém, uma crítica que acho 
necessária, é que ao fazer a comparação dos livros “O Dilema Digital: Questões Estratégicas Na 
Guarda E No Acesso A Materiais Cinematográficos Digitais”  (THE ACADEMY..., 2009) e  “O Dilema 
Digital 2: Perspectivas De Cineastas Independentes, Documentaristas E Arquivos Audiovisuais Sem 
Fins Lucrativos” (THE ACADEMY..., 2015) ao retratar a realidade dos grandes arquivos 
hollywoodianos, há uma riqueza de dados e projeções muito maior no primeiro, talvez, por não haver 
tantos dados (e por que não dizer? Metadados) sobre o assunto de forma tão precisa, pois, ao meu 
ver, no primeiro livro, existe um interesse para além, não é apenas um produto, é um produto que 
rendeu muito lucro e ainda pode render mais produtos e ainda mais lucro, enquanto o trabalho 
retratado no segundo livro mostra uma realidade mais frágil, difícil, sem muitas perspectivas e 
possibilidades. Como tratar de preservação, o estágio final na cadeia produtiva de filmes que não têm 
todo um aparato de um estúdio gigantesco por trás dele? 
 
O livro 2, com certeza, nos dá uma leitura mais interessante, prende mais a atenção, o próprio 
seminário apresentado pelo grupo CRIDI rendeu uma sala lotada, e um debate acalorado, 
provavelmente porque esta seja a realidade mais próxima da realidade da documentação audiovisual 
dos arquivos públicos brasileiros. 
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à Memória” (DANTAS, 2009); 
 
— Leitura do livro “O Dilema Digital: Questões Estratégicas Na Guarda E No Acesso A Materiais 
Cinematográficos Digitais”; 
 
— Leitura do livro “O Dilema Digital 2: Perspectivas De Cineastas Independentes, Documentaristas E 
Arquivos Audiovisuais Sem Fins Lucrativos” 

 

7. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES CIENTÍFICAS E PUBLICAÇÕES 

Reuniões Técnico-Administrativas do Grupo CRIDI; 
 
Apresentação de Comunicação Oral no XXXIV Seminário Estudantil de Pesquisa (não houve 
publicação de resumos neste evento); 
 
Apresentação oral do capítulo “Arquivos Audiovisuais Sem Fins Lucrativos”, no Simpósio CRIDI : 
Dilemas Digitais Audiovisuais, realizado em Maio de 2016, pelo Grupo CRIDI, sobre o livro “O Dilema 
Digital 2: Perspectivas De Cineastas Independentes, Documentaristas E Arquivos Audiovisuais Sem 
Fins Lucrativos (não houve publicação de resumos neste evento); 
 
Apresentação de Comunicação Oral na III SECRIDI — Semana CRIDI de Pesquisa e Extensão em 
Cultura, Representação e Informação Digitais (referência indicada abaixo); 
 
OLIVEIRA, Thaise Menezes; SILVA, Rubens R.G. Conversão Digital, Preservação e Acesso (Resumo 
expandido). III SECRIDI – Semana CRIDI de Pesquisa e Extensão em Cultura, Representação e 
Informação Digitais. Caderno de Resumos e programação. Salvador, 28 de outubro a 06 de 
novembro de 2015; 
 

SILVA, Rubens R G et alii. Patrimônio documental audiovisual em instituições de idioma de origem 
latina: desafios e alternativas para um experimento brasileiro de acesso remoto. XII Cinform – 
Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa em Informação. Anais... Salvador, 02 a 04 de setemvbro de 
2015; 

 
No prelo, aguardando ser publicado como capítulo de livro: SILVA, Rubens R G et alii. “Salvaguardia 
y acceso al patrimonio documental audiovisual en instituciones brasileñas y de otros países de lenguas 
de origen latino”. In: [AUTORES DO LIVRO, DA UNIVERSIDADE AUTONOMA DO MEXICO, AINDA 
EM DEFINIÇÃO]. Conservación y acceso a las colecciones sonoras y audiovisuales para las 
sociedades del futuro. Cidade do México: [Editora em definição],[2016]. 

 

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

No meu relatório parcial comentei sobre o quanto a greve me afetou e do quanto fiquei absolutamente 
desgostosa com ela, e das minhas dificuldades financeiras em permanecer em Salvador. Também comentei 
sobre as dificuldades em ler em línguas estrangeiras.  
 
Neste último período da pesquisa não tive grandes dificuldades, mesmo com a volumosa carga de leitura, que 
eu já deveria ter realizado, pois tive tempo mais que suficiente para fazê-lo; apenas senti falta de um maior 
número de reuniões administrativas (quando todos os componentes da equipe do projeto se reúnem), que 
ficaram mais espaçadas: elas me davam um norte mais claro e objetivo, e uma maior integração com o grupo; 
os horários imputados pelo atípico semestre acadêmico dificultaram melhores oportunidades para sanarmos 
este desconforto, devido à intensa agenda dos membros, resultante exatamente da atipicidade do semestre, 
ainda em compensação provocada pela referida greve. No entanto, este reduzido número de reuniões foi 
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compensado com um maior número de comunicações, de autorias individuais e coletivas do grupo, escritas e 
orais, aprovadas e publicadas em eventos. 
 

 
 
 
 
Salvador, 30 de agosto de 2016. 
 
 
 
 

Thaise Menezes de Oliveira  Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva 

Estudante   Orientador (a) 
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