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RESUMO 

 

A pesquisa investiga o processo de preservação de imagens em movimento, 
trabalho feito comumente em arquivos e centros de documentação audiovisuais. 
Partindo de conceituações de preservação em sentido amplo passa para aspectos 
considerados importantes ao complemento do estudo da preservação audiovisual, 
como suportes de imagens em movimento, visando à reflexão sobre a linguagem 
audiovisual. Para a pesquisa empírica foram analisadas 35 instituições das esferas 
federal, estadual e municipal da cidade de Salvador na Bahia, que num primeiro 
momento, entre 2005-2007, na Fase 1 da pesquisa em execução no Grupo CRIDI, 
haviam respondido formulários impressos, e que, posteriormente, na Fase 2, 2013-
2016, tornaram a responder um novo questionário, desta vez online, cujos dados 
deram origem às análises desta dissertação. Procurou-se adotar procedimentos 
metodológicos comparativos, de modo a observar as possíveis mudanças ocorridas. 
Foram investigados aspectos relativos ao tipo de acervo, digitalização, recursos 
disponíveis, suportes usados, métodos e sistemas de disponibilização do acervo ao 
público, políticas do arquivo, dentre outros, buscando observar na prática as 
questões abordadas de forma teórica com base na bibliografia. O método de 
abordagem indutiva e técnicas de amostragem não aleatória por julgamento foram 
utilizados na pesquisa. A observação direta intensiva foi outra técnica de grande 
valor para a pesquisa, balanceando com a observação direta extensiva. A pesquisa 
constatou uma carência, ainda, de estudos e programas de preservação audiovisual 
assim como o despreparo de muitos profissionais que atuam nos acervos. 
 
Palavras-chave: Preservação; Audiovisual; Imagens em movimento. 
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ABSTRACT 

 

The research investigates the moving images preservation process, work commonly 
done in archives and audiovisual documentation centers. Starting from preservation 
concepts in a broad sense, it goes through important aspects to the complement of 
the audiovisual preservation studies, such as moving images media and carriers, in 
order to think about audiovisual language. As empirical research, 35 institutions (from 
Federal, State, and Municipal levels) in the city of Salvador in Bahia were analyzed. 
Those institutions had answered printed forms in a very first moment, between 2005-
2007, in Phase 1 of a research in development in Grupo CRIDI. Later, in the 
research’s Phase 2, 2013-2016, we returned to the same institutions, in order to 
collect new data, this time using an online form. This Master thesis aimed to analyze 
these second data set, which are, in fact, the origin of this research. We tried to 
adopt comparative methodological procedures in order to observe eventual changes. 
Aspects related to the type of the collection; digitization; available resources; media 
and carriers; available public systems and methods to give access to the collection; 
archival policies, among others, aiming to observe, in the real world, the issues 
addressed theoretically, based on the literature. The inductive method of approach, 
and non-random sampling techniques were adopted in this research. The intensive 
direct observation was another technique of great value adopted in this research, 
balancing with of extensive direct observation. Among its conclusions, the research 
points out a lack of studies and programs oriented to audiovisual preservation, as 
well as of professional formation, skills and abilities of many technicians who work 
with the collections. 
 

Keywords: Preservation; Audiovisual; Moving Images.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Preservação, conservação e indexação de imagens em movimento são 

assuntos ainda pouco difundidos nos cursos de graduação e pós-graduação. Os 

arquivos ou centros de documentação (CEDOC, como são mais comumente 

chamados nas empresas de televisão, apesar de não ser uma expressão exclusiva 

deste ambiente) são os locais em que os materiais audiovisuais são armazenados. 

Quando vemos documentários com imagens belíssimas, sobretudo antigas, ou 

quando assistimos alguma retrospectiva, em que trajetórias são revistas em imagens 

e momentos especiais, sabemos que um bom trabalho de preservação, indexação e 

recuperação de imagens foi feito. Sem esses recursos, bem aplicados, o material 

pode perder-se para sempre.  

As imagens em movimento são, portanto, extremamente importantes para a 

sociedade; elas tratam de memórias e registros muitas vezes únicos. Haja vista, por 

exemplo, o acervo de imagens antigas da cidade de Salvador que a TV Educativa da 

Bahia possui. São preciosidades, verdadeira história viva. Muitos documentários e 

estudos podem ser feitos a partir dessas imagens. 

No entanto, arquivos audiovisuais, sobretudo os públicos, ainda são carentes 

de recursos por parte de instituições e órgãos governamentais. Em muitos aspectos, 

ainda são vistos como “depósitos de filmes e fitas” e enfrentam dificuldades de 

preservação e de treinamento especializado. Esses arquivos, talvez pelo alto custo 

que esse meio impõe nas suas mais diversas áreas, em muito estão relegados ao 

esquecimento. Filmes, documentários, imagens raras, todas elas, que contam parte 

da história e arte do Brasil, correm sérios riscos de não mais poderem ser 

visualizados. Um material extremamente sensível e que necessita de manuseio e 

climatização adequados, não é raro, tem recebido tratamento praticamente inverso: 

descaso, cantos de salas, manuseios incorretos, umidade e esquecimento. Além 

desses fatores, o acesso (quando há) muitas vezes é extremamente limitado, devido 

aos poucos recursos de pessoal e possibilidades de suportes e leitores das 

imagens.  

Então, se faz importante chamar a atenção e ampliar os estudos e as ações 

sobre a salvaguarda do patrimônio audiovisual. Sem a ação de preservação e 

conservação nenhum trabalho ou acesso posterior se dá.  
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O grupo de pesquisa no qual esta dissertação se insere, o Grupo de Estudos 

sobre Cultura, Representação e Informação Digitais (CRIDI) coletou, numa 1ª fase 

de pesquisa, dados de um total de 35 instituições de Salvador, entre federais, 

estaduais e municipais, detentoras de arquivos audiovisuais (nesse momento o autor 

desta dissertação ainda não fazia parte do grupo). Aquela pesquisa, realizada de 

agosto de 2005 a julho de 2007, foi intitulada “A conversão digital de documentos 

especiais de acervos públicos e a consciência informacional: Aspectos técnicos e 

teóricos no âmbito da Ciência da Informação”.  O objetivo, então, era identificar 

instituições públicas detentoras de documentação sonora, fotográfica e audiovisual, 

visando a avaliar características dos acervos, ações e necessidades para eventuais 

procedimentos futuros de digitalização desse material. À época (2005-2007), foram 

coletados dados sobre as instituições, as coleções e sobre seus usuários. Os 

resultados finais da pesquisa foram apresentados pela primeira vez no “International 

Course Safeguarding Sound and Images Colecttions” (SOIMA 2007), promovido pelo 

International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural 

Property (ICCROM), em agosto de 2007, ministrado no Arquivo Nacional do Brasil 

por especialistas de cinco países para um turma de profissionais advindos de mais 

de 20 países.  

 Naquela Fase 1 da pesquisa desenvolvida pelo Grupo CRIDI foram 

identificadas 218 instituições localizadas em Salvador (109 federais, 65 estaduais e 

42 municipais). Das federais, 44 eram detentoras de documentos audiovisuais. Entre 

as estaduais e municipais somente 13 devolveram os formulários devidamente 

preenchidos, mas o grupo pôde constatar em visitas que ao menos 30 estaduais e 

08 municipais possuíam acervo audiovisual. 

 Na Fase 2 da pesquisa (2013-2016), chamada “Desafios e alternativas digitais 

para a salvaguarda e difusão do patrimônio público documental arquivístico 

audiovisual”, ao retomarmos o contato com as instituições respondentes daqueles 

primeiros formulários, somente 35 delas demonstraram possibilidade de retorno. O 

que ao fim, nem mesmo esse número foi contemplado, por motivos que 

abordaremos no corpo do trabalho. E é nesse momento espaço-temporal, da Fase 2 

da pesquisa do Grupo CRIDI, que este trabalho se insere, tornando-se a primeira 

dissertação sobre o tema da preservação audiovisual no Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Informação da UFBA (PPGCI), quando este pesquisador 
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torna-se membro do grupo de pesquisa passando a coletar novos dados 

institucionais, com o apoio dos bolsistas de iniciação científica do grupo. 

 Um acervo audiovisual é constituído por diversos itens: slides, fotografias, 

roteiros, dentre outros. Mas esta pesquisa voltou-se exclusivamente para dados de 

imagens em movimento. O problema investigado indagou sobre como vinha sendo 

realizado o trabalho de preservação dos suportes de imagem junto ao som nos 

arquivos audiovisuais daquelas 35 instituições na cidade do Salvador (federais, 

estaduais e municipais), revisitadas para nova coleta de dados. A hipótese era de 

que o trabalho de preservação audiovisual nessas instituições ainda se via 

prejudicado, devido à falta de recursos financeiros e de treinamento especializado. 

Como objetivo geral analisou-se a realidade dos métodos de preservação de 

arquivos e suportes de imagens em movimento das instituições públicas e também 

salientou-se a importância destas ações para usuários e para a sociedade. Os 

objetivos específicos foram: ampliar a identificação e leitura de fontes sobre o 

tema; revisitar as 35 instituições respondentes do formulário detentoras de arquivos 

audiovisuais em Salvador; identificar as condições dos arquivos audiovisuais 

encontrados no que diz respeito à preservação dos suportes; caracterizar os 

diversos suportes de imagens em movimento; e fazer uma análise comparativa entre 

o formulário da Fase 1 e o questionário da Fase 2. A metodologia consistiu em 

coletarmos, junto com o auxílio de bolsistas de iniciação científica, novos dados 

relativos ao acervo audiovisual das 35 instituições públicas na cidade do Salvador 

(cujos dados originais foram coletados no período de 2005 a 2007, na primeira fase 

da pesquisa em andamento no âmbito do Grupo CRIDI), através de visitas e de um 

questionário online. Por meio de uma abordagem indutiva, procedemos a análises e 

comparações relativas ao estado anterior e ao estado atual em que se encontram os 

acervos audiovisuais das 35 instituições, pretendendo-se chegar a conclusões que 

possam ser eficientes para o campo da preservação audiovisual, apoiados nos 

resultados observados nos sistemas estudados e nas possíveis mudanças ocorridas 

nesses quase dez anos que separam as duas fases. As técnicas utilizadas foram: 

pesquisa de campo com visitas e submissão de questionários às instituições 

identificadas, utilizando o software Survey Monkey, versão Gold, adquirido pelo 

CRIDI para as pesquisas de seus membros. Pesquisas em livros, artigos, no site do 

CRIDI, nos ambientes Moodle do CRIDI e da disciplina ICIA58 – Arquivos de Som e 

de Imagem em Movimento, do PPGCI. Naturalmente a revisão de literatura é um 
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aspecto muito importante. Com esses textos serão elucidados conceitos e algumas 

correlações serão feitas entre os questionários e as teorias, servindo de base para a 

interpretação dos dados. Entrevistas com profissionais e/ou pesquisadores do ramo, 

fotografias dos arquivos audiovisuais, bem como de seus equipamentos de trabalho, 

também foram realizadas. Os procedimentos consistiram em utilizar os dados 

coletados a fim de produzir problematizações do audiovisual no Brasil e em Salvador 

e proceder a uma análise comparativa dos resultados observados entre a Fase 1 

(2005 - 2007) e a Fase 2 (2013-2016) da pesquisa, com relação ao trabalho de 

preservação e conservação audiovisual das instituições identificadas, elucidando a 

situação desses arquivos em questão através desse levantamento teórico da 

literatura, assim como pelo procedimento comparativo entre eventuais mudanças 

que ocorreram nas instituições entre as duas fases estudadas. Através desses 

procedimentos procurou-se não só esclarecer e mostrar como andam os arquivos 

audiovisuais públicos de Salvador analisados, como também fortalecer as iniciativas 

de preservação dos mesmos. 
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2 PRESERVAÇÃO AUDIOVISUAL 

 

 Os pesquisadores que atuam no campo da preservação audiovisual 

costumam ter a seguinte pergunta fundamental “como manter o material preservado 

para a posteridade?”. Para preservar o patrimônio às futuras gerações, é necessário 

protegê-lo. Mas, e o acesso a eles? “Em outras palavras, temos que saber como 

preservar e como conservar acervos, mas o objetivo principal, nos dias atuais, nos 

diferentes países representados no SOIMA 2007, é o de promover o acesso a nosso 

patrimônio audiovisual e sonoro.” (SILVA, 2010, p. 216). Como afirmam Caridad 

Sebastián e Hernández Pérez (2011, p. 49), “A proteção e promoção do patrimônio 

documental, incluindo o audiovisual, se baseiam em dois princípios básicos: o 

acesso e a preservação”.  

 Diferente da documentação impressa das bibliotecas e arquivos e das obras 

de arte dos museus, amplamente abordados em cursos de nível superior, com 

bibliografia vasta, os arquivos audiovisuais ainda são carentes de abordagem em 

disciplinas específicas de cursos de graduação e pós-graduação. Além disso, o 

incentivo à preservação desse patrimônio por parte das instituições públicas também 

é parco.  

 Talvez, seja importante aqui abordarmos o conceito de patrimônio 

audiovisual. Hernández Pérez (2011) explica que o termo patrimônio deriva do latim 

“patrimonium”. Se referia aos bens que os pais ou outros parentes deixavam para 

um herdeiro. Edmondson (2004, apud SILVA, 2011[2013], p. 497) nos traz uma 

definição mais ampla de patrimônio audiovisual, inclusive relacionando-o com o 

conceito de documentos audiovisuais: 

 
Registros sonoros, filmes, programas de rádio e de televisão são 
documentos audiovisuais, que por sua vez são parte de amplo 
conceito que pode ser definido como patrimônio audiovisual. A 
conotação e o escopo desse conceito variam entre culturas, países e 
instituições, mas sua essência é a de que arquivos audiovisuais 
precisam contextualizar seus registros, programas e filmes, 
coletando e alimentando uma gama de itens, informações e 
habilidades associadas. O patrimônio audiovisual inclui, portanto, o 
som registrado no rádio, o cinema, a televisão, o vídeo ou outras 
produções que incluem imagens em movimento e sons, sejam eles 
diretamente destinados ao público ou não; inclui também objetos, 
materiais, obras e bens intangíveis relativos aos documentos 
audiovisuais, de diferentes pontos de vista (técnico, industrial, 
cultural, histórico), além de outros materiais relacionados às 
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indústrias de filme, radiodifusão e gravação tais como literatura, 
roteiros, manuscritos, fotografias em diferentes suportes e 
tecnologias, cartazes, material de publicidade e outros artefatos, 
como equipamento técnico ou figurinos. 
 

E Amaral (1987, p. 45) exemplifica também: 

 

Diferentes termos são empregados para denominar esses materiais: 
materiais audiovisuais, meios audiovisuais, materiais não-impressos, 
materiais não gráficos, materiais não-bibliográficos, mídias, médias e 
multimeios.  

 
 Fica nítido como o conceito de patrimônio audiovisual inclui um grande leque 

de materiais, que vão das imagens em movimento, passando pelos sons e 

chegando a objetos físicos. Todo esse material constitui memória, são heranças 

deixadas para a humanidade e que ajudam a entender a história, a nossa história. 

“São testemunhos de uma realidade, de uma forma de viver representada em cada 

um dos detalhes visuais da vestimenta, dos gestos e das formas de vida de um 

grupo social.” (CEBRIÁN HERREROS, 2011, p. 9).1 

 Hernández Pérez (2011, p.24) faz uma reflexão sobre essa importância2: 

 
Para os historiadores, nada refletirá a sociedade em que vivemos 
como os documentários, as notícias, as produções audiovisuais de 
vanguarda, as independentes, as industriais, as científicas, os 
anúncios publicitários... tudo isto forma também parte da memória 
coletiva do século XX e XXI. A salvaguarda deste patrimônio 
audiovisual será encomendado em maior ou menor medida, e com 
diferenças de acordo aos países, às instituições culturais. 
 

  
 Outro conceito chave de nossa pesquisa é preservação. A preservação do 

patrimônio audiovisual implica muitas questões e ainda é uma área que recebe 

pouca atenção. Simone da Invenção, coordenadora no Núcleo de Memória da 

Diretoria de Audiovisual da Bahia (DIMAS), é precisa em uma consideração: 

 

(...) infelizmente é aquela questão: bem-vindo ao mundo do 
audiovisual! Inclusive a gente discute que a própria UNESCO, está lá 
escrito (...), que o audiovisual é patrimônio. Mas, mesmo os cursos 
de preservação você não tem preparação para lidar com o 
audiovisual. Você sabe lidar com o azulejo, você sabe lidar com a 
pintura, com madeira, mobiliário, prataria, mas do audiovisual não se 
fala. É até uma discussão que está se tendo muito a partir da década 

                                                 
1 Tradução nossa. 
2 Tradução nossa. 
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de 2000 para cá do quanto se tem perdido o audiovisual brasileiro. 
(Informação verbal).3 

    
 
 Cebrian Herreros (2011, p. 9) diz “os estudos sobre documentação são 

focados para a cultura escrita e escassamente a audiovisual”.4 A Unesco define 

preservação como “a soma das medidas necessárias para garantir a acessibilidade 

permanente – para sempre – do patrimônio documental. A preservação compreende 

a conservação, que é o conjunto de medidas precisas para evitar uma deterioração 

interior do documento original e que requerem uma intervenção técnica mínima” 

(HERNÁNDEZ PÉREZ; CARIDAD SEBASTIÁN, 2011, p. 45). Em 2005, durante a 

33ª Reunião da Conferência Geral da Unesco com os Estados Membros, o dia 27 de 

outubro foi oficializado como Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual. Destacaram 

como esse patrimônio gera “desenvolvimento econômico, político e social, a 

evolução da educação, o conhecimento científico, a diversidade de culturas 

nacionais e comunidades diferentes, e sobre a evolução da natureza e do universo e 

outros fenômenos” (HERNÁNDEZ PÉREZ, 2011, p. 25). 

 Preservar filmes requer uma gama de atividades. Mesmo não tendo 

condições de obter o ideal, o que for possível em prol da preservação não deixa de 

influenciar, em certa medida, a sociedade. Mas, muitas vezes, nem isso temos 

presenciado, ao menos no Brasil. 

 Segundo Hollós e Silva (2008, p.2): 

 
A política audiovisual brasileira, embora reconheça a necessidade de 
incrementar a formação, a capacitação técnica e a preservação, 
parece estar mais voltada às questões atuais do mercado 
cinematográfico, às políticas públicas de financiamento da produção 
audiovisual. (...) As iniciativas da Cinemateca Brasileira, como 
instituição de referência no que tange à preservação da produção 
cinematográfica brasileira e os estágios e cursos que oferece, não 
suprem a demanda de conservação e restauração das películas em 
avançado estágio de deterioração. 
 
 

A citação, certamente, se refere a instituições audiovisuais públicas, em sua 

grande maioria. No entanto, essa realidade, infelizmente, reverbera de outras 

                                                 
3INVENÇÃO, Simone Lopes da Invenção: entrevista (jul. 2013). Entrevista concedida ao Autor desta 

dissertação para o seu Trabalho de Conclusão de Curso sobre Indexação de Imagens em 
Movimento. Cf. Pereira, 2013. 
4Tradução nossa. 
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formas, em muitos arquivos privados também. Com a falta de amplitude e de 

investimentos no campo documental audiovisual, a especialização, os estudos e os 

incentivos voltados para uma ampla preservação audiovisual (tanto para instituições 

públicas como para as organizações privadas) se tornam de pouca difusão. Se ainda 

não há uma preocupação séria do poder público e da iniciativa privada com a 

conservação de materiais audiovisuais, os trabalhos que dependem disto (que o 

patrimônio documental audiovisual seja reconhecido, difundido e conservado) 

também sofrem consequências. Conserva-se, preserva-se, para permitir o acesso.  

 Heffner (2001) lista várias etapas, como: coletar, identificar, documentar, 

recuperar fisicamente, restaurar técnica e esteticamente, migrar para outros 

suportes, conservar, catalogar e disponibilizar para acesso. Preservação não é uma 

atividade estanque e finita, mas um processo constante. O desgaste e 

envelhecimento dos materiais são inevitáveis, o que acaba por mudar suas 

características e, em casos mais graves, sua possibilidade de reprodução. Aqui vale 

a pena fazer uma distinção entre preservação, conservação e restauração. 

 A preservação documental é um processo mais amplo do que a conservação. 

Para Hóllos e Silva (2013, p. 18) é uma atividade multidisciplinar, que trabalha com 

toda a gestão de recursos humanos, financeira e material com o objetivo de “garantir 

a integridade física dos objetos, aumentando sua durabilidade e acesso às gerações 

presentes e futuras.” Ou seja, está em diálogo com todos os aspectos que envolvem 

o acervo como um todo, seu espaço físico, seus recursos, suas necessidades a 

curto e longo prazo. São “ações diretas e indiretas sobre o acervo e o ambiente que 

o contém, cujo objetivo visa a garantir o mínimo de alterações físicas e químicas ao 

longo da sua existência”.  

 A conservação é a atividade que protege o material audiovisual da 

manipulação desnecessária e/ou inadequada, estabelece seu armazenamento, 

condições determinadas de temperatura e umidade que retardem sua deterioração 

física. Por isso, muitas instituições resguardam uma cópia matriz original, para que 

não seja danificada por manejos desnecessários. Uma película que contém um 

filme, por exemplo, só tem valor se for capaz de transportar seu conteúdo. A 

conservação é dividida em duas partes: “A primeira refere-se à conservação 

preventiva, que se utiliza de métodos passivos para que os acervos, como um todo, 

tenham sua durabilidade aumentada.” (HOLLÓS; SILVA, 2013, p. 18). A segunda 



23 

 

 

categoria está relacionada à restauração individual do objeto degradado em 

questão.  

 Em muitos procedimentos mais antigos adotados em documentação 

audiovisual, o termo preservação era tido quase como sinônimo de cópia do 

material. Mas dentro das perspectivas mais atuais, sem dúvida, a preservação está 

inserida nesse conjunto amplo que protege, por exemplo, um vídeo, incluindo todos 

esses processos: a conservação, a restauração, a cópia e a difusão ao público. 

 Dito isto, adentramos questões cruciais dos meandros da preservação 

audiovisual. Uma delas diz respeito aos aspectos físico-químicos dos suportes 

audiovisuais. Além disso, “os suportes audiovisuais correm maior perigo já que as 

fitas e os discos óticos e magnéticos são suscetíveis a ser reutilizados 

constantemente” (PÉREZ; CARIDAD SEBASTIÁN, 2011, p. 47)5. Essas fragilidades 

solicitam uma constância e rapidez nas ações em prol da preservação.  

 Novas tecnologias trazem sofisticação, economia de espaço, melhoria da 

qualidade de imagens, maior capacidade de armazenamento, mas são também 

motivo de grandes preocupações e problemas nos arquivos audiovisuais de todo o 

mundo, pois são sinônimos de custos, migrações de materiais (quando ocorrem), 

novos leitores e treinamento de pessoal.  

Luriette e Escandar (2008, p.97) traduzem a realidade: 

 
Simplesmente pensemos que em cada mudança de formato ou sistema de 
gravação muitos materiais que não são transferidos a novos suportes 
correm alto risco de se perder e não só por um problema de conservação, 
mas simplesmente porque não há equipamentos adequados para poder 
reproduzi-los e, quando há, não funcionam. Tampouco existem peças de 
reposição ou simplesmente os técnicos não sabem como consertá-los.6 

 

Cada suporte de imagens em movimento possui características próprias e 

consequentemente requer conservação e restauração específicas. Por exemplo, os 

suportes fílmicos, que são as películas, são feitos à base de celuloide. Dependendo 

da base química utilizada para a sua fabricação é dividido em: películas de nitrato de 

celulose; acetatos, películas de diacetato de celulose; película de poliéster.  

As películas de nitrato são altamente inflamáveis, muitas vezes incendiando 

espontaneamente em temperaturas que não passam muito dos 50º. Começam a se 

degradar, se guardadas indevidamente, devido ao grande número de produtos 

                                                 
5Tradução nossa. 
6Tradução nossa. 



24 

 

 

químicos utilizados na sua produção, exigindo constantes medidas preventivas. A 

película de acetato aparece em 1923 como opção bem menos inflamável que a de 

nitrato. Os problemas desta película estão relacionados à necessidade extrema de 

controlar a temperatura, sua facilidade em quebrar e a perda fácil das cores das 

imagens. Quando começa a se decompor exala o forte cheiro de vinagre, a 

chamada “síndrome do vinagre”. Em 1995 surgem os filmes de poliéster. Com 

característica translúcida, o poliéster parece ser o suporte fílmico mais estável, 

durável (mantém-se perfeito num espaço de mais ou menos 50 anos) e resistente 

fisicamente (LUIRETE; ESCANDAR, 2008). Os suportes magnéticos, rolos de 

videotapes (Umatic, Betamax, VHS, Betacam, dentre outros), assim como os 

suportes óticos ou suportes digitais — os discos, cartões digitais, DVD, Blu-Rays — 

solicitam também tratamentos muito específicos. Infelizmente, migrar todo o material 

leva muito tempo e é dispendioso, tornando necessário conservar e utilizar as fitas e 

leitores antigos, além dos suportes. Muitas vezes não há equipamentos para fazer a 

leitura dessas fitas ou a migração para um formato atual.  

 Pérez (2011, p. 40), exemplifica: 

 
Por exemplo, algumas pessoas conservam filmes em VHS; sem 
dúvida, para poder acessar seu conteúdo é necessário dispor de 
aparatos VHS, hoje não tão populares frente ao auge dos DVD e 
outros suportes óticos. O mesmo ocorre com os formatos U-matic, 
Betacam, SP, etc. Ainda há casos em que se tem o equipamento, 
mas vale cuidá-lo com cuidado porque não há muitas empresas que 
dispõem de peças de troca ou de pessoas capacitadas para seu 
conserto em caso de defeito.  

 

 Então, são diversos dilemas que o audiovisual enfrenta cotidianamente em 

seus arquivos de filmes. Talvez esses problemas sempre existam, sendo inerentes 

ao patrimônio audiovisual. O que se deve pensar é em qual intensidade eles estão 

acontecendo. “Quando escapam ao controle, tornam-se do ponto de vista 

administrativo, gerencial e logístico, um obstáculo pesado e oneroso — e 

principalmente da qualidade da resposta dada a eles.” (HEFFNER, 2001, p. 03). 

 Observa-se também, por fim, um despreparo por parte de muitos profissionais 

que lidam com esses arquivos. Os cursos de arquivologia e de biblioteconomia 

parecem estar num estado ainda dormente com relação à disciplina e à preparação 

dos seus alunos. Profissionais de outras áreas que muito geralmente coordenam 

arquivos audiovisuais não conseguem com facilidade cursos e aprimoramentos. 
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Nesse sentido, os materiais audiovisuais parecem ter ficado para trás, quando 

comparados a livros e papéis. Essa discrepância entre conscientização e 

metodologia se dá por conta da diferença de tempo entre o surgimento do 

audiovisual e dos materiais impressos. “Este início paralelo logicamente causou 

'algum atraso' na sensibilização dos profissionais de informação tradicionais […] 

sobre a necessidade de utilizar com os conteúdos e suportes não livrescos as 

tarefas que se usavam nos livros e revistas” (HERNÁNDEZ PÉREZ, 2011, p. 20). 

 Assim, nomes como La Fontaine e Paul Otlet se debruçaram na construção 

do “Repertório Bibliográfico Universal” mas, àquela altura, provavelmente não viam o 

cinema como fonte de informação cultural e científica. Naturalmente, isso gerou uma 

grande perda de material audiovisual, devido à falta de estudos e especializações. 

Adentrando um pouco mais os aspectos históricos, observamos que, no início, 

“essas pequenas coleções, constituídas quase sempre seletivamente, tinham o 

sabor de gota no oceano” (HEFFNER, 2001, p. 04).  Por início, nos referimos a 

filmes produzidos entre 1895 e 1950. A Primeira Guerra Mundial causou um grande 

impacto na destruição de muitos rolos de filmes. Os produtores não viam mais 

motivos para manter guardados filmes velhos. A crise do pós-guerra havia 

praticamente extinguido a sua procura. Como se tratavam de películas com grãos de 

prata, as mesmas eram dissolvidas para reaproveitamento do metal. Em 1927, com 

o surgimento do som para as imagens em movimento, os filmes mudos começaram 

a ser descartados, devido à falta de público. “A terceira onda se deu em 1950 por 

conta da troca da película de nitrato, inflamável, pela de acetato, não inflamável, o 

que implicou em novas tecnologias de projeção e na inadequação dos filmes em 

nitrato frente ao panorama que se seguiu” (HEFFNER, 2001, p. 04). 

 Em países mais pobres as perdas foram maiores. Segundo Heffner (2001, 

p.05), a partir da década de 1950 as perdas diminuíram, ficando em torno de 30% do 

volume produzido nos países industrializados e em 50% nos países pobres. Parece 

haver aí um surgimento das primeiras discussões sobre o valor do que está 

desaparecendo e sobre iniciativas a tomar para deter o processo. Mas será que 

hoje, 2016, em arquivos públicos de Salvador medidas são tomadas? 
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3 OS SUPORTES 

 

 Em audiovisual as mudanças de suportes são ao mesmo tempo um avanço e 

uma preocupação. E estão cada vez mais rápidas. Maior armazenamento, melhores 

imagens e sons, os tamanhos costumam diminuir sensivelmente: estas são algumas 

das vantagens das novas tecnologias. Altos custos, tanto para aquisição quanto 

para a migração de um suporte à outro, novos reprodutores de conteúdo e às vezes 

até a necessidade de treinamento para manuseio são o outro lado da moeda. Sem 

falar em negativos e cópias em caso de perda ou acidentes. Por fim, cada vez mais 

os velhos reprodutores de conteúdo vão se deteriorando, as peças deixam de ser 

fabricadas e o conserto se torna quase impossível. Ou seja, migrar é preciso. 

 Luiriette (2008, p.97), sintetiza: 

 
Simplesmente pensemos que em cada mudança de formato ou 
sistema de gravação muitos materiais que não são transferidos 
a novos suportes correm alto risco de se perder e não só por 
um problema de conservação, mas simplesmente porque não 
há equipamentos adequados para poder reproduzi-los e, 
quando há, não funcionam. Tampouco existem peças de 
reposição ou simplesmente os técnicos não sabem como 
consertá-los.7 

 

 Os suportes fílmicos, que são as películas, os suportes magnéticos e os 

suportes digitais ou óticos são considerados os três tipos principais. Vamos falar 

aqui sobre cada um deles. 

 

3.1 SUPORTES FÍLMICOS 

 

Estes são os filmes feitos à base de celuloide, também chamados de película. 

São divididos em películas de nitrato de celulose, acetatos, películas de diacetato de 

celulose, películas de poliéster, ou seja, cada um tem uma base química diferente. 

Costumam ser dispendiosos e durante muito tempo foram maioria nos filmes 

cinematográficos. As bitolas variam entre 8mm, 9,5mm, 16mm, 35mm e, chegando 

até 70mm. 

 

 

                                                 
7Tradução nossa. 
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3.1.1 Películas de Nitrato 

 

 Só existem na bitola de 35mm e em muitos casos encontramos a palavra 

nitrato escrita na própria película. As películas de nitrato são muito suscetíveis a 

incêndios, muitos deles acontecendo de forma espontânea em temperaturas não 

muito altas, até mesmo em cerca de 50º C. Isso porque existem muitos produtos 

químicos combustíveis utilizados na sua produção. Quando começam a entrar em 

decomposição liberam um cheiro intenso de ácido nítrico, o que pode ocorrer entre 

35 e 60 anos se não conservadas devidamente, o que exige constantes prevenções. 

 

3.1.2 Películas de Acetato 

 

A decomposição da película de acetato é mais fácil de ser identificada, pois 

sentimos um forte cheiro de vinagre, ingrediente comum às cozinhas de muitos 

lugares do mundo. É a chamada “síndrome do vinagre”. São chamadas de safety 

film (películas de segurança), já que foram criadas na década de 1920 como suporte 

menos inflamável que o nitrato. Sua temperatura de combustão está entre 400 a 500 

ºC. No entanto, necessitam de constante controle de temperatura, que deve ser 

mantida sempre baixa, pois correm o risco de se quebrarem, além de perderem 

qualidade das imagens. 

 

3.1.3 Películas de Poliéster  

 

 Apesar de alguns cineastas considerarem o nitrato e o acetato como 

superiores ao poliéster, esse suporte foi ganhando espaço desde 1955, quando foi 

criado e chegou aos anos 1980 sendo muito utilizado. Muito resistente, é um dos 

suportes mais estáveis. Quando em rolo e colocado contra a luz apresenta-se sua 

característica translúcida, enquanto os demais apresentam-se como opacos nestas 

condições. 

 

3.2 SUPORTES MAGNÉTICOS 

 

 Aqui trouxemos os principais formatos de suportes magnéticos em arquivos 

audiovisuais: 
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3.2.1 U-matic 

 

 Muito utilizado nas televisões, esse suporte analógico chamado U-matic foi 

criado na década de 1970. Em termos de sistema de videocassete para uso 

profissional é o pioneiro. Recebeu modificações durante sua existência (que 

perdurou até meados de 1994), em especial melhorias na resolução das cores. Suas 

fitas possuem ¾ polegada de largura, substituindo os antigos carretéis.  

 

3.2.2 Betamax / VHS / Super VHS / Betacam 

 

 Apesar de originalmente ter sido feito para uso profissional (LUIRIETTE, 

2008), o suporte analógico Betamax foi o primeiro utilizado para o segmento 

doméstico, desde 1975, quando foi criado pela Sony. Mesmo sendo um suporte 

superior ao VHS (Vídeo Home System), foi substituído em pouco tempo por este 

produto, criado pela JVC em 1976, e que se tornou sinônimo de vídeos caseiros dos 

anos 1980 e 1990, compondo até hoje alguns acervos (mesmo em condições de 

deterioração ou sem que se tenha o reprodutor de conteúdo, o videocassete). 

Foi muito utilizado em bibliotecas e arquivos audiovisuais por ter um baixo 

custo e por ser acessível aos usuários. Já a sua versão profissional, também 

fabricada pela JVC, o Super VHS (S-VHS) necessitava de reprodutores de conteúdo 

diferentes dos tradicionais videocassetes domésticos. 

Em 1986, a Betacam é lançada pela Sony. Utilizando fita de ½ polegada, 

apesar do formato semelhante ao Betamax, possuía uma boa qualidade de imagens, 

já que continha partículas de metais na fita magnética e também era 6 vezes mais 

veloz, no que diz respeito à velocidade de deslocamento, do que sua antecessora 

Betamax. Acabou substituindo a U-matic, sendo o novo formato utilizado nas 

televisões, com destaque para sua versão seguinte, a Betacam digital, com imagens 

melhores e de alta resolução. 

 

3.3 SUPORTES DIGITAIS OU SUPORTES ÓTICOS 

 

 Os discos digitais ou óticos possuem pelo menos duas grandes qualidades: 

uma grande capacidade de armazenamento num suporte relativamente pequeno e 
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leve, quando comparado aos outros, e a possibilidade de regravações sem perder 

qualidade de imagem entre as cópias, e mesmo utilizando um suporte regravável. 

Os DVD armazenam cerca de 4,7GB, Blu-Ray até 50GB e o XDCAM oferece 

armazenamento de 23 e 50GB. 

 O XDCAM é um dos formatos mais recentes, criado em 2004. Sua dimensão 

é semelhante a de um DVD com a capa. Muito utilizado em televisão é um suporte 

profissional. Já os DVD e os Blu-Ray são de uso mais doméstico. Os setores de 

arquivos mais modernos já não gravam mais utilizando fitas, mas sim com os 

XDCAM. 

 A única questão é que são suportes frágeis. Qualquer descuido no manejo ou 

impacto intenso pode danificar a gravação. Nesse sentido, as fitas em formato 

analógico são mais seguras, já que em caso de rupturas possibilitam recuperação 

parcial através de emendas. 
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4. METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

 

 Utilizamos a abordagem indutiva, “um processo mental por intermédio do 

qual, partindo de dados particulares, suficientemente constatados, infere-se uma 

verdade geral ou universal, não contida nas partes examinadas” (MARCONI; 

LAKATOS, 2010, p. 68).  

Mesmo não tendo verificado todos os arquivos de imagens em movimento — 

e assim, não possuirmos maior número de dados particulares, devido à falta de 

retorno na resposta dos questionários por parte de 13 (treze) instituições (ou setores 

de instituições) e um tempo limitado não suficiente para um maior aprofundamento 

—, é sabido, através de estudos e congressos, que as realidades dos arquivos e 

suportes audiovisuais estão parecidas no Brasil. Por isso a abordagem indutiva: a 

partir de dados coletados nas 35 instituições e de pesquisas bibliográficas, 

acreditamos, por indução, que métodos de preservação de imagens em movimento, 

em muito similares, podem ser verificados nos mais diversos arquivos, bibliotecas, 

cinematecas e outros centros, mesmo sem ter sido estudados ou inseridos nesta 

pesquisa de mestrado.  

Utilizamos dois conjuntos de dados: a) os dados coletados entre 2005 e 2007 

(Fase 1), por meio de um formulário, no formato impresso, denominado 

“Questionário Institucional (Documentação Audiovisual)”, elaborado e aplicado pelo 

Grupo CRIDI; e b) os dados que coletamos entre 2013 e 2016, durante a Fase 2 da 

pesquisa, por meio de um “Questionário Institucional” mais aprimorado, online, 

disponível em sistemas de nuvens, no âmbito do grupo de pesquisa, a partir da 

aquisição e utilização de aplicativo destinado à elaboração de questionários, 

aplicados por este Autor, com o apoio de bolsistas de Iniciação Científica do grupo 

de pesquisa.8 As questões visam a um aprofundamento acerca das características 

do acervo, formatos existentes, ações de digitalização, entre ouros, de acervos 

audiovisuais. 

                                                 
8 O Autor desta Dissertação ainda não fazia parte do grupo de pesquisa à época da Fase 1 da 
investigação (SILVA, 2005), realizada entre 2005 e 2007. Posteriormente, logo no começo da Fase 2 
(2013-2016), passou a compor a equipe da pesquisa.  Nesse período, no âmbito do projeto em 
execução no grupo de pesquisa (Cf. SILVA, 2012), este Autor desenvolveu seu Trabalho de 
Conclusão de Curso em Biblioteconomia e Documentação (PEREIRA, 2013) e posteriormente 
desenvolveu a Dissertação de Mestrado ora apresentada. Atualmente a pesquisa em execução no 
Grupo CRIDI está em sua última fase (Fase 3 – 2016-2019). Cf. Silva, 2015. 
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Além disso, a bibliografia utilizada não se restringiu a pesquisas produzidas 

no Brasil, mas também na Europa, em especial na Espanha, e nos EUA. Partimos 

de constatações específicas, que foram observadas e examinadas como realidades, 

para refletir sobre a preservação de imagens em movimento como um todo. Uma 

tarefa que se mostrou árdua, devido a certo descaso em que vivem os arquivos 

audiovisuais, ainda não tão estudados e reconhecidos como outros tipos de 

documentação arquivística e biblioteconômica. Deparamo-nos com um objeto, 

apesar de bem conhecido pelo público em geral, carente de recursos no que diz 

respeito à sua preservação e organização. Uma área ainda não tão explorada pela 

ciência da informação brasileira, haja vista a bibliografia escassa e 

predominantemente internacional. 

São objetos de nossa pesquisa as instituições públicas (federais, estaduais e 

municipais) que responderam ao formulário da Fase 1 da pesquisa desenvolvida no 

âmbito do Grupo CRIDI (2005-2007) e que voltaram, em sua maioria, a responder 

novo questionário da Fase 2 (2013-2016). Importantes setores de instituições 

compuseram a amostra. “Quanto mais representativa a amostra, maior a força 

indutiva do argumento” (SOUZA et al.,1976, p. 64, apud MARCONI; LAKATOS, 

2010, p. 72). Ou seja, trata-se de uma amostragem não aleatória, de acordo com o 

retorno dos questionários respondidos. Eis as instituições (em ordem alfabética): 

 

1. Assembleia Legislativa da Bahia - Circuito interno de TV (ALBA) 

2. Biblioteca Pública do Estado da Bahia – Setor de Braile (BPEB-SB) 

3. Colégio Militar de Salvador - Seção de idiomas (CMS)  

4. Conselho Regional de Economia da Bahia (Superintendência) 

(CORECON/BA-SUP) 

5. Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (CREMEB-BA) 

6. Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CROBA)  

7. Empresa de Turismo S/A (Documentação e Pesquisa) (EMTURSA) (Fase 1) / 

Atualmente Empresa Salvador de Turismo (SALTUR) (Fase 2) 

8. Escola de Formação Complementar do Exército (EFCEx) (Fase 1) e Colégio 

Militar de Salvador (CMS) (Fase 2) 

9. Fundação Cultural do Estado da Bahia Núcleo de Documentação e Pesquisa 

(Fase 1) e  Núcleo de Memória das Artes (Fase 2) (FUNCEB/NMA) 
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10. Fundação Gregório de Matos - Setor de Arquivos Audiovisuais (FGM-SAA) 

11. Fundação Pedro Calmon - Centro de Memória da Bahia (FPC-CMB) 

12. Supervisão de Documentação e Disseminação de Informações da Unidade 

Estadual da Bahia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE/BA-

SDI) 

13. Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE/BA-SEBLIM)  

14. UFBA - Biblioteca Djalma Ramos da Maternidade Climério de Oliveira da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA/MCO-BDR) 

15. UFBA - Biblioteca Reitor Macedo Costa - Seção Memória (UFBA/BURMC-

SM) 

16. UFBA - Centro de Estudos Baianos da Biblioteca Universitária Reitor Macedo 

Costa da Universidade Federal da Bahia (UFBA/BURMC-CEB) 

17. UFBA - Escola de Administração – Biblioteca (UFBA/ADM-BIB) 

18. UFBA - Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia - Biblioteca Setorial 

(UFBA/EMVZ-BS) 

19. UFBA – Escola de Música (UFBA/MUS-BIB) 

20. UFBA - Escola de Nutrição (UFBA/NUT-BIB) (Fase 1) / Faculdade de 

Medicina (UFBA/MED-BIB) (Fase 1) / Instituto de Saúde Coletiva (UFBA/ISC-

BIB) (Fase 1) e UFBA – Biblioteca Universitária de Saúde (UFBA/BUS) (Fase 

2) 

21. UFBA - Escola de Teatro – Biblioteca Nelson Araújo (UFBA/TEA-BNA) 

22. UFBA - Escola Politécnica - Engenharia Elétrica (Fase 1) e Secretaria 

Administrativa (Fase 2, UFBA/POLI-SecAdm) 

23. UFBA - Faculdade de Arquitetura (UFBA/FAU-BIB) 

24. UFBA - Faculdade de Ciências Contábeis (UFBA/FCC-BIB) 

25. UFBA - Faculdade de Direito (UFBA/DIR-BTF-SM) 

26. UFBA - Faculdade de Educação (UFBA/FACED-BIB) 

27. UFBA - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (UFBA/FFCH-BIB), 

Centro de Recursos Humanos e Museu de Arqueologia e Etnologia (Núcleo 

de documentação e referência) 

28. UFBA - Instituto de Ciência da Informação (UFBA/ICI-BIB) 

29. UFBA - Instituto de Física (UFBA/FIS-BIB) 

30. UFBA - Instituto de Geociências (UFBA/GEO-BIB) 
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31. UFBA - Instituto de Química (UFBA/QUI-BS) 

  

Essa é nossa amostra. No âmbito mais geral da investigação em execução no 

grupo de pesquisa, no entanto, ainda há outras 34 (trinta e quatro) instituições cujos 

dados também foram coletados, mas que não são consideradas no escopo desta 

pesquisa de mestrado, já que não responderam o formulário da Fase 1.  

Para levantar os dados junto às instituições, nesta segunda fase da pesquisa 

em execução no grupo de pesquisa (que deu origem a um TCC e a esta dissertação 

de mestrado), começamos entrando em contato telefônico com os responsáveis dos 

setores para agendar uma visita e solicitar o preenchimento do questionário 

disponível on-line, produzido por meio do aplicativo Survey Monkey Gold, adquirido 

pelo CRIDI para sua pesquisa  

Nas visitas, fui acompanhado por cinco bolsistas de iniciação científica. São 

eles: Antônio José Barreto Santos (bolsista PIBIC-CNPq 2013-2014 e PIBIC-

FAPESB 2014-2015), Cíntia de Figueirêdo García (bolsista IC-CNPq 2013-2016), 

Illana de Brito Mascarenhas Oliveira (bolsista FAPESB 2014 e CNPq 2014-2015), 

Mateus Silva França (bolsista PIBIC/UFBA 2014-2015) e Thaise Menezes de 

Oliveira (bolsista PIBIC/UFBA 2014-2015 e PIBIC/CNPq 2015-2016). Um bolsista de 

nível superior, João Ricardo Chagas dos Santos (bolsista CNPq AT-NS1 2013-

2016), que atua na supervisão dos bolsistas de IC do grupo de pesquisa, também 

nos acompanhou em algumas visitas, bem como o orientador, em uma ou outra 

visita. Precisamos de um grande plano logístico para alinharmos as nossas 

respectivas agendas (repletas de aulas, avaliações, estágios...) com a do 

responsável pelo setor a ser visitado, já que estaríamos dando início às primeiras 

visitas para coleta de dados da pesquisa, quando um contato pessoal formal 

costuma ser uma boa medida. O que nem sempre foi fácil e harmonioso, mas, com 

muito esforço e trabalho conjunto, cumprimos a meta entre outubro de 2014 e abril 

de 2015. Nas instituições, explanávamos os objetivos do grupo de pesquisa e da 

nossa visita; logo após, éramos apresentados ao acervo (quando havia) e 

mostrávamos o site do CRIDI, criado vinculado à pesquisa em execução pelo grupo, 

e o link de acesso ao questionário. Além disso, levávamos o formulário da Fase 1 

respondido por aquele setor (que à época – 2005-2007 – havia sido elaborado em 

papel no formato A4 impresso), de forma a convencer a instituição quase dez anos 

depois a continuar a colaborar com a pesquisa. 
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 Essa observação direta intensiva contribuiu para vermos o estado dos 

acervos e até mesmo verificar como se equiparavam com as repostas. 

As visitas ocorreram entre outubro de 2014 e abril de 2015, com duração 

média de 45 a 60 minutos cada, realizadas com disponibilidade de horário e duração 

previamente oferecidos pelos coordenadores dos respectivos setores. Além do 

questionário da fase anterior da pesquisa que foi entregue aos dirigentes dos 

setores, fomos munidos também de tablets, adquiridos pelo Grupo CRIDI para uso 

dos bolsistas de iniciação científica e para que o próprio respondente o utilizasse 

para marcar as suas respostas. No entanto, a utilização do mesmo não se mostrou 

eficaz, devido ao sinal wifi de internet nem sempre ser tão bom nos locais dos 

setores e também por haver um certo desconforto e dificuldade tanto por parte dos 

respondentes quanto por parte dos bolsistas, sobretudo quando precisávamos 

eventualmente orientar o manuseio do equipamento. Por isso, o computador do 

próprio respondente passou a mostrar-se como o meio de acesso e de 

demonstração mais eficaz do site e do link para o questionário, que foi o mesmo 

para todas as instituições.  

Das instituições que não responderam ao questionário, somente cinco 

alegaram não possuir mais o acervo. As outras oito instituições ou não nos 

retornavam os e-mails, ou não conseguíamos marcar uma data com o responsável, 

ou prometiam responder ao questionário on-line e não faziam. 

Munido desses dados e dessa experiência é que partimos, primeiro, para 

verificar cada questionário recebido pelo Survey Monkey Gold. Então observávamos 

de onde o questionário era proveniente (por vezes a sigla que o respondente 

preenchia no campo relativo ao nome da instituição nos causava dúvidas), se havia 

ficado algum campo não respondido que pudesse comprometer o andamento da 

pesquisa e, por fim, revisamos cada questionário procurando sanar eventuais 

equívocos de grafia de uma escrita apressada. Depois disso, começamos as 

análises que deram origem ao capítulo seguinte, em que comparamos os 

formulários da Fase 1 e os questionários da Fase 2 de cada instituição. Esse 

procedimento visa a observar o que houve de mudanças nos acervos entre as duas 

fases, nesses quase dez anos que as separam. Observamos questão por questão, 

trazendo as respostas de cada Fase. Ao fim, fizemos uma análise crítica geral dos 

pontos que consideramos mais relevantes dessa pesquisa. 
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5 RESULTADOS DOS DADOS COLETADOS NA FASE 1 (2005-2007) E NA FASE 

2 (2013-2016) DA PESQUISA EM EXECUÇÃO NO GRUPO CRIDI 

 

 Com base em Marconi e Lakatos (2003), na Fase 1 foi utilizado o formulário 

impresso como instrumento de coleta de dados, aplicado pessoalmente pelo 

pesquisador (em um formulário, segundo as autoras, o pesquisador está presente, 

coletando os dados) e na Fase 2, iniciou-se com esta mesma técnica (embora o 

questionário agora estivesse online), mas depois decidimos por não estar mais 

presentes em todas as instituições, mantendo, porém, o mesmo instrumento, agora 

com a característica técnica de Questionário (quando o pesquisador não está 

presente). De uma observação direta intensiva passamos a uma observação 

extensiva. 

 Algumas instituições foram incorporadas ou inseridas em outras, daí o 

número menor de instituições/setores quando comparados aos 35 respondentes 

iniciais, da Fase 1. 

 As instituições que responderam o Questionário Institucional da Fase 2 são as 

seguintes: 

a) Federais: 
 

1. Escola de Formação Complementar do Exército (EFCEx) (Fase 1) e 
Colégio Militar de Salvador (CMS) (Fase 2) 

2. Supervisão de Documentação e Disseminação de Informações da 
Unidade Estadual da Bahia do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE/BA-SDI)  

3. Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE/BA-SEBLIM)  
4. UFBA - Biblioteca Djalma Ramos da Maternidade Climério de Oliveira 

da Universidade Federal da Bahia (UFBA/MCO-BDR) 
5. UFBA - Biblioteca Reitor Macedo Costa - Seção Memória 

(UFBA/BURMC-SM)  
6. UFBA - Centro de Estudos Baianos da Biblioteca Universitária Reitor 

Macedo Costa da Universidade Federal da Bahia (UFBA/BURMC-CEB)  
7. UFBA - Escola de Administração – Biblioteca (UFBA/ADM-BIB)  
8. UFBA - Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia - Biblioteca Setorial 

(UFBA/EMVZ-BS)  
9. UFBA - Escola Politécnica - Engenharia Elétrica (Fase 1) e Secretaria 

Administrativa (Fase 2, UFBA/POLI-SecAdm)  
10. UFBA - Escola de Teatro – Biblioteca Nelson Araújo (UFBA/TEA-BNA)  
11. UFBA - Faculdade de Arquitetura (UFBA/FAU-BIB)  
12. UFBA - Faculdade de Direito (UFBA/DIR-BTF-SM)  
13. UFBA - Faculdade de Educação (UFBA/FACED-BIB)  
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14. UFBA - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (UFBA/FFCH-
BIB), Centro de Recursos Humanos e Museu de Arqueologia e 
Etnologia (Núcleo de documentação e referência) 

15. UFBA - Instituto de Ciência da Informação (UFBA/ICI-BIB)  
16. UFBA - Instituto de Física (UFBA/FIS-BIB)  
17. UFBA - Instituto de Química (UFBA/QUI-BS)  

 

b) Estaduais: 
 

18. Biblioteca Pública do Estado da Bahia – Setor de Braile (BPEB-SB)  
19. Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (CREMEB-BA)  
20. Fundação Cultural do Estado da Bahia núcleo de Documentação e 

Pesquisa (Fase 1) e Núcleo de Memória das Artes (Fase 2) 
(FUNCEB/NMA) 

21. Fundação Pedro Calmon - Centro de Memória da Bahia (FPC-CMB)  
 

c) Municipais: 
 

22. Fundação Gregório de Matos - Setor de Arquivos Audiovisuais (FGM-
SAA)  

 

 As instituições que NÃO responderam o Questionário Institucional da Fase 2 

são as seguintes: 

a) Federais: 
 

1. Colégio Militar de Salvador - Seção de idiomas (CMS)  
2. UFBA - Escola de Nutrição (UFBA/NUT-BIB) (Fase 1) / Faculdade de 

Medicina (UFBA/MED-BIB) (Fase 1) / Instituto de Saúde Coletiva 
(UFBA/ISC-BIB) (Fase 1) e UFBA – Biblioteca Universitária de Saúde 
(UFBA/BUS) (Fase 2)  

3. UFBA - Faculdade de Ciências Contábeis (UFBA/FCC-BIB)  
4. UFBA - Instituto de Geociências (UFBA/GEO-BIB) 
5. UFBA – Escola de Música (UFBA/MUS-BIB)  

 
b) Estaduais: 

 
6. Assembleia Legislativa da Bahia - Circuito interno de TV (ALBA)  
7. Conselho Regional de Economia da Bahia (Superintendência) 

(CORECON/BA-SUP) 
8. Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CROBA)  

 
c) Municipais: 

 
9. Empresa de Turismo S/A (Documentação e Pesquisa) (EMTURSA) 

(Fase1) / Atualmente Empresa Salvador de Turismo (SALTUR) (Fase 
2). 
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5.1 INSTITUIÇÕES QUE RESPONDERAM AO QUESTIONÁRIO DA FASE 2  

 

 Seguem as instituições que responderam ao formulário da Fase 1 e ao 

questionário da fase 2. 

 

5.1.1 Federais 

 

 Abaixo seguem as instituições da esfera federal. 

 

5.1.1.1 Escola de Formação Complementar do Exército e Colégio Militar de Salvador 

(EFCEx e CMS) 

  

 Órgão federal do Exército Brasileiro, sofreu uma alteração no seu nome entre 

a Fase 1 (25/02/2006) e a Fase 2 (22/03/2015) da pesquisa, passando de Escola de 

Administração do Exército (ESAEx) para Escola de Formação Complementar do 

Exército (EFCEx). Coordenados por uma bibliotecária tenente e um sargento, a 

videoteca, que é parte da biblioteca, é uma das mais organizadas e bem 

acondicionadas da nossa pesquisa. 

 Além dos já existentes VHS e CD, adotaram, na Fase 2, os DVD, cujos temas 

predominantes são ciência, eventos científicos, eventos culturais, ficção científica, 

cerimônias, despachos, discursos, homenagens, visitas, convênios, campanhas e 

solenidades oficiais. Este material institucional foi considerado, em 2015, a 

prioridade em caso de digitalização em uma experiência piloto. Em 2006, essa 

pergunta foi ignorada. Além disso, adotaram material sobre biografias, infantil, 

memória e museus, policial, romance, suspense e teatro. São basicamente materiais 

voltados para pré-vestibular, trabalhos escolares, gincanas. Mas o empréstimo é só 

para professores, os alunos podem assistir no local, que antes só oferecia televisão 

e contratava serviço externo para reproduzir VHS, e que hoje já reproduz VHS e 

DVD pela própria instituição, possui sala coletiva para projeção ou TV e sessões de 

exibições de filmes do acervo. Mas, infelizmente, a consulta é praticamente zero, 

quando conferem o registro de usuários.  

 Nunca houve treinamento de funcionários do setor para tratamento e 

digitalização de acervos, salientando que, diferente de 2006, há equipamentos que 

exigem treinamentos específicos para uso. As  instalações  do  setor  também 
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seriam inadequadas para adoção de novos equipamentos, certamente pelo fato de 

estar dentro da biblioteca e o espaço, já reduzido, ser divido com muitos livros. 

  A instituição nunca produziu normativa para a salvaguarda, políticas de 

preservação ou plano de desastres para as imagens em movimento e a 

documentação audiovisual analógica. O setor nunca desenvolveu ou já realizou 

algum projeto de digitalização do acervo de imagens em movimento. 

 Nos opcionais comentários finais sobre a importância da digitalização dos 

acervos públicos de imagem em movimento, sobre a qualidade dos procedimentos 

técnicos, sobre a disponibilização dos acervos na internet, sobre a necessidade de 

cursos de atualização técnica, sobre a conscientização dos dirigentes e dos 

técnicos, etc., a resposta foi a seguinte: 

     
Após a análise do CRIDI, sobre a nossa situação e das demais 
instituições pesquisadas, seria de grande valia a título de pesquisa-
ação produzir uma cartilha sobre a conservação, preservação e 
digitalização de material audiovisual, como forma de nortear as 
instituições e pesquisas nesta área. Sucesso ao CRIDI!9 

 

5.1.1.2 Supervisão de Documentação e Disseminação de Informações da Unidade 

Estadual da Bahia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE-BA-SDI) 

 

 Órgão da esfera federal, o IBGE possui um setor de guarda do acervo de 

imagens em movimento que se chama Supervisão de Documentação e 

Disseminação de Informações. O formulário da Fase 1 foi respondido em 26/05/2006 

e o questionário da Fase 2 em 10/12/2014.  

 Sobre os temas/gêneros que caracterizam, predominantemente, o acervo de 

imagens em movimento, na Fase 1 não houve resposta. Na Fase 2, apontaram 

cerimônias, despachos, discursos, homenagens, visitas, convênios, campanhas e 

solenidades oficiais, entrevistas e depoimentos. 

 Os formatos/suportes que existiam no acervo de imagens em movimento em 

2006 eram VHS, CD e DVD. Em 2014, não havia mais CD, mas permaneceram os 

DVD e os VHS. Além disso, não souberam identificar, ou se existiam, as S-VHS.  

Outra mudança se deu no quesito controle de consultas ao acervo de imagens em 

movimento adotados pelo setor. No formulário da Fase 1, foi especificado que havia 

                                                 
9 Escola de Formação Complementar do Exército e Colégio Militar de Salvador (EFCEx e CMS). 

Questionário (mar. 2015). Comentário concedido ao questionário da Fase 2 da pesquisa. 
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registro de usuários e frequência de consulta. No segundo, o setor parou de 

controlar e respondeu “Nada.” 

 

 

             Figura 1: VHS e CD do IBGE                                Figura 2: DVD do IBGE 

Fonte: Fotografia de João Victor Amorim Pereira (10 dez. 2014) 

 

 O setor, na Fase 1, oferecia aos consulentes do acervo de imagens em 

movimento como serviços/equipamentos, a contratação de serviço externo para 

reproduzir VHS e gravação em CD.  Atualmente somente oferecem reprodutor de 

DVD. 

 Continuam considerando, como partes mais importantes para serem 

digitalizadas em uma experiência piloto do acervo de imagem em movimento, o 

material institucional que contenha a história da instituição. 

 Nas duas fases, nenhum funcionário havia participado de cursos sobre 

tratamento de acervos de imagens em movimento ou treinamentos referentes a 

digitalização de imagens em movimento. 

 Enquanto em 2006 assinalaram que as instalações atuais são adequadas 

para a adoção de novos equipamentos, no quesito equipamentos úteis à 

documentação audiovisual disponíveis no setor, em 2014 apontaram que o setor não 

possui equipamentos que exijam treinamento específico para uso.  

 Até o momento da pesquisa a instituição nunca havia produzido alguma 

normativa para a salvaguarda das imagens em movimento analógicas, nem 

dispunha de uma política de preservação para as imagens em movimento 

analógicas, também não havia plano de desastres para a documentação audiovisual 

analógica e o setor nunca desenvolveu ou realizou algum projeto de digitalização do 

acervo de imagens em movimento. 
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Figura 3:  Acervo geral do IBGE  

Fonte: Fotografia de João Victor Amorim Pereira (10 dez. 2014) 

 

 Nos comentários sobre a importância da digitalização dos acervos públicos, 

sobre a qualidade dos procedimentos técnicos, sobre a disponibilização dos acervos 

na Internet, sobre a necessidade de cursos de atualização técnica, sobre a 

conscientização dos dirigentes e dos técnicos, disseram em 2006 que “A instituição, 

ou melhor, o setor não se enquadra no universo da pesquisa.”10 Já em 2014 que “A 

importância destes audiovisuais é enorme, e muitas vezes os funcionários da própria 

instituição nem sabem que eles existem. Sua preservação é de grande valia e deve 

ser um processo constante.” 11 

 
5.1.1.3 Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA-SEBLIM)  

 

 Instituição federal cujo nome do setor de guarda do acervo de imagens em 

movimento foi alterado de Seção de Biblioteca e Editoração quando da Fase 1, 

em17/07/2006, para Seção de Biblioteca, Informação e Memória do Tribunal 

Regional Eleitoral da Bahia, já na Fase 2, em 11/03/2015  

                                                 
10 Supervisão de Documentação e Disseminação de Informações da Unidade Estadual da Bahia do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE-BA-SDI). Formulário (maio. 2006). Comentário 
concedido ao formulário da Fase 1 da pesquisa. 
11 ________. Questionário (dez. 2014). Comentário concedido ao questionário da Fase 2 da pesquisa. 
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 Os temas/gêneros que caracterizavam, predominantemente, o acervo de 

imagens em movimento no formulário da Fase 1 eram: cerimônias, despachos, 

discursos, homenagens, visitas, convênios, campanhas e solenidades oficiais. No 

questionário da Fase 2, além destes, apareceram: congressos, cursos, debates, 

conferências, encontros, fóruns, mesas-redondas, palestras, seminário, simpósios, 

entrevistas, depoimentos, eventos culturais, memória e museus. 

 Também da Fase 2, foram bem objetivos quanto aos formatos/suportes que 

existem no acervo de imagens em movimento: fita magnética betacam analógico, 

VHS, CD e DVD. Na Fase 1, não sabiam se existiam ou não sabiam identificar: fita 

magnética betamax; fita magnética betacam digital; fita S-VHS; U-MATIC; 

Quadruplex 1 polegada e Quadruplex 2 polegadas.  Apontaram como existentes CD, 

DVD, fita magnética betacam analógico e VHS. 

 Quanto ao setor adotar algum controle de consultas ao acervo de imagens em 

movimento, em 2006 ignoraram esta pergunta. Em 2015, adotaram a frequência de 

consulta. 

 Por outro lado, houve uma diminuição dos serviços/equipamentos oferecidos 

pelo setor aos consulentes: contratavam serviço externo para reproduzir VHS, S-

VHS, Betacam analógica e Betacam digital; gravação em CD e DVD; videocassete, 

televisão; fones de ouvidos; ‘canhão’ para projeção de filmes; tela adequada para 

projeção de filmes; sala coletiva para projeção ou TV; sessões de exibições de 

filmes do acervo. Em 2015, registraram somente a contratação de serviço externo 

para reproduzir VHS; gravação em CD; gravação em DVD; videocassete; televisão. 

E adquiriram reprodutor de DVD. 

 Quanto às partes do acervo de imagens em movimento que consideram mais 

importantes para serem digitalizadas em uma experiência piloto, as respostas foram 

semelhantes. Primeiro “Imagens que se referem ao cotidiano eleitoral, ao processo 

que desemboca na diplomação dos eleitos”12 e depois, “Processo eleitoral e 

diplomação dos eleitos.”13 

 A resposta foi negativa em ambos os momentos com relação ao fato de 

algum funcionário do setor já ter participado de curso sobre tratamento de acervos 

                                                 
12 Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA-SEBLIM). Formulário (jul. 2006). Comentário 
concedido ao formulário da Fase 1 da pesquisa. 
13 _______. Questionário (mar. 2015). Comentário concedido ao questionário da Fase 2 da pesquisa. 
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de imagens em movimento ou de cursos ou treinamentos referentes a digitalização 

de imagens em movimento.  

 Assinalaram, nas duas fases, que o setor não possui equipamentos que 

exijam treinamento específico para uso e que as instalações atuais são inadequadas 

para a adoção de novos equipamentos. Na Fase 1, incluíram a resposta de que não 

havia equipamentos no setor que estivessem sem uso há mais de seis meses. 

 O setor nunca desenvolveu ou realizou algum projeto de digitalização do 

acervo de imagens em movimento, assim como nunca produziu alguma normativa 

para a salvaguarda das imagens em movimento analógicas, não dispõe de uma 

política de preservação para as imagens em movimento analógicas e nem de um 

plano de desastres para a documentação audiovisual analógica. 

 Registraram na Fase 1, nos comentários sobre a importância da digitalização 

dos acervos públicos, sobre a qualidade dos procedimentos técnicos, sobre a 

disponibilização dos acervos na internet, sobre a necessidade de cursos de 

atualização técnica, sobre a conscientização dos dirigentes e dos técnicos, que “a 

digitalização é algo eficaz na guarda, conservação e resgate das informações do 

acervo, mas não temos nenhum conhecimento técnico. Acho importante termos 

curso de tratamento e digitalização de imagens.” Em 2015 escreveram o seguinte:  

 

    Cientes da importância da preservação e conservação de                       
    documentos, observamos que os acervos públicos ainda estão                      
    carentes de ações voltadas a este trabalho. Cursos e                                      
    treinamentos deverão ser oferecidos, bem como a criação de                       
    espaço adequado disponibilização das informações de forma                         
    objetiva.14 
 
 

5.1.1.4 UFBA - Biblioteca Djalma Ramos da Maternidade Climério de Oliveira da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA-MCO-BDR) 

 

A Biblioteca Djalma Ramos, que fica na Maternidade Climério de 

Oliveira/UFBA, teve o primeiro instrumento de coleta de dados (o formulário da Fase 

1 da pesquisa) respondido em 29 de maio de 2006 e o segundo (o questionário da 

Fase 2) em 09 de março de 2015. As respostas apresentaram pequenas alterações. 

                                                 
14 _________. IDEM 
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 No que diz respeito aos temas/gêneros que caracterizam predominantemente 

o acervo de imagens em movimento, houve uma redução de categorias, quando 

comparadas as duas fases da pesquisa, permanecendo apenas títulos que versam 

sobre congressos, cursos, debates, conferências, encontros, fóruns, mesas-

redondas, palestras, seminário e simpósios. Deixaram de existir as categorias 

ciência, eventos científicos e informação. A ausência de filmes em película se 

manteve. Há VHS, CD e mini DV; a única novidade foram os DVD. Em visita, não 

foram encontradas a mini DV e nem os CD. Só havia 3 materiais. 

Quanto ao controle de consultas ao acervo de imagens em movimento, como 

toda boa biblioteca, a frequência de consulta continua presente. Quanto aos serviços 

e equipamentos oferecidos, permanecem o reprodutor de DVD, a sala coletiva para 

projeção ou TV; foi adquirida base de dados na internet com vídeos digitais, uma 

sala de Videoconferência e Teleconferência. Mas deixaram de constar o reprodutor 

de VHS (videocassete), o ‘canhão’ para projeção de filmes e a tela adequada para 

projeção de filmes. 

 

  Figura 4: Dois VHS e um DVD  

Fonte: Fotografia de João Victor Amorim Pereira (06 mar. 2015) 

 

 Em 2006, na Fase 1, não souberam apontar quais partes do acervo de 

imagem em movimento considerariam mais importantes para serem digitalizadas em 

uma experiência piloto. Nove anos depois, elegeram como importante a 

digitalização, o acesso ao “acervo geral para consulta e restrito para empréstimo / 

devolução cadastrado pelo SIBI/UFBA”.15  

                                                 
15 UFBA - Biblioteca Djalma Ramos da Maternidade Climério de Oliveira da Universidade Federal da 

Bahia (UFBA-MCO-BDR). Questionário (mar. 2015). Comentário concedido ao questionário da Fase 2 

da pesquisa. 
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 O formulário relativo à Fase 1 (2005-2007) informa que os funcionários do 

setor participaram de cursos sobre tratamento de acervos de imagens em 

movimento e que receberam treinamentos (havia mais de um ano, então) referentes 

à digitalização; na Fase 2 da pesquisa (2013-2016), no entanto, não houve registro 

da participação de funcionários em cursos sobre tratamento de acervos de imagens 

em movimento nem treinamentos referentes à digitalização. 

 Na primeira fase da pesquisa, dentre os equipamentos úteis à documentação 

audiovisual, os respondentes consideraram verdadeiro não haver equipamentos no 

setor que estivessem sem uso há mais de seis meses, que também o setor não 

possuía equipamentos que exigissem treinamento específico para uso e que as 

instalações atuais eram inadequadas para a adoção de novos equipamentos. Na 

segunda fase, os novos respondentes apontaram falta de treinamento para o uso de 

equipamentos disponíveis no setor, mas que por outro lado as instalações atuais se 

tornaram adequadas para a adoção de novos equipamentos.  

No questionário da Fase 2 os respondentes não souberam informar se a 

instituição produziu alguma normativa para a salvaguarda das imagens em 

movimento analógicas, se dispõe de uma política de preservação para as imagens 

em movimento analógicas e se dispõe de um plano de desastres para a 

documentação audiovisual analógica. Até o preenchimento do questionário da Fase 

2, nove anos depois, o setor não havia desenvolvido ou realizado algum projeto de 

digitalização do acervo. 

 Por fim, nos comentários sobre a importância da digitalização dos acervos 

públicos, sobre a qualidade dos procedimentos técnicos, sobre a disponibilização 

dos acervos na Internet, sobre a necessidade de cursos de atualização técnica, 

sobre a conscientização dos dirigentes e dos técnicos, foi registrado em 2006:  

     
O volume de informação produzida hoje, assusta a própria 
humanidade e as vantagens da digitalização são inúmeras, como o 
compartilhamento, agilidade, precisão, segurança, integridade etc. O 
mais importante é a qualidade dos procedimentos técnicos e a 
competência neste gerenciamento, principalmente por se tratar de 
acervos públicos.16 

 

                                                 
16 _________. Formulário (maio. 2006). Comentário concedido ao formulário da Fase 1 da pesquisa. 
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 E em 2015: “É preciso alertar e sensibilizar os nossos dirigentes sobre a 

importância da digitalização do acervo público de imagem em movimento na área de 

saúde, específico de reprodução humana, obstetrícia etc.”17 

 

5.1.1.5 UFBA - Biblioteca Reitor Macedo Costa - Seção Memória (UFBA-BURMC-
SM)  
 
 Esta instituição é da esfera federal, cujo setor de guarda do acervo de 

imagens em movimento se chama Seção Memória da Biblioteca Universitária Reitor 

Macedo Costa da Universidade Federal da Bahia. O formulário da Fase 1 foi 

preenchido em 08/06/2006 e o questionário da Fase 2 em 04/12/2014. 

 Os temas/gêneros assinalados que caracterizam, predominantemente, o 

acervo de imagens em movimento foram os mesmos nas duas fases da pesquisa, 

com exceção de “Eventos científicos, Eventos culturais”, que só apareceram na 

Fase 2. São eles: arquitetura, artes plásticas, biografias, carnaval, cerimônias, 

despachos, discursos, homenagens, visitas, convênios, campanhas e solenidades 

oficiais, ciência, concertos, musicais, óperas, shows e recitais, congressos, cursos, 

debates, conferências, encontros, fóruns, mesas-redondas, palestras, seminário, 

simpósios, dança/balé, entrevistas, depoimentos, eventos científicos, eventos 

culturais, história da cidade, manifestações étnicas/religiosas, memória e museus. 

 Houve uma melhor especificação no que diz respeito aos formatos/suportes 

indicados que existem no acervo de imagens em movimento. Em 2014 foram 

diretos, assinalando que só havia fitas VHS, CD e DVD. E assinalaram em “Outros” 

a existência de fitas VHS Compactas. Em 2006 os tipos de suportes especificados 

foram os mesmos, no entanto, marcaram como ‘Não sei se existe / Não sei 

identificar’ os seguintes suportes: fita magnética betamax, fita magnética betacam 

analógico, fita magnética betacam digital, fita S-VHS, U-MATIC, quadruplex 1 

polegada, quadruplex 2 polegadas, DVCAM e Mini DV. 

 Em visita, constatamos presença de cartazes também, mas não é o foco 

dessa pesquisa. 

                                                 
17_________. Questionário (mar. 2015). Comentário concedido ao questionário da Fase 2 da pesquisa. 
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Figura 5: Estante com material audiovisual do acervo 

Fonte: Fotografia de Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva (03 dez. 2014) 

 

Figura 6: Gaveta com cartazes do acervo voltados para o audiovisual  

 Fonte: Fotografia de Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva (03 dez. 2014) 

 

Com relação ao controle de consultas ao acervo de imagens em movimento 

adotados pelo setor na Fase 1, registraram haver “Frequência nas exibições de 

filmes” e “Frequência de consulta”. Já em 2014, especificaram em “Outros” que, 

quando ocorre, a consulta se dá por meio de troca de ofício. O que nos leva a 

pensar numa maior reserva à consulta do acervo, por conta do ofício.  

 Em 2006, o setor oferecia aos consulentes do acervo de imagens em 

movimento, como serviços/equipamentos: gravação em CD, videocassete, televisão, 

fones de ouvidos, ‘canhão’ para projeção de filmes, tela adequada para projeção de 

filmes, sala coletiva para projeção ou TV e sessões de exibições de filmes do 
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acervo. Oito anos depois, em 2014, os serviços se restringiram (especificados em 

“Outros”): “As fitas VHS são emprestadas sob responsabilidade de um professor. A 

reprodução fica a cargo do consulente”.18 O que, sem dúvida, dificulta o acesso, 

tanto pela maior burocracia quanto pela dificuldade de um consulente possuir um 

videocassete, por exemplo. 

 Quanto às partes do acervo de imagens em movimento que consideraram 

mais importantes para serem digitalizadas em uma experiência piloto, no primeiro 

momento, as fitas VHS sobre a história da instituição foram registradas. Na Fase 2, 

foram as fitas VHS Compactas e VHS referentes à Escola de Dança, “posto que 

registram a memória e instalação do curso na Universidade.” 

 

Figura 7: Fita VHS do acervo com mofo 

Fonte: Fotografia de Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva (03 dez. 2014) 

 

 Em 2006, algum funcionário do setor já havia participado de curso sobre 

tratamento de acervos de imagens em movimento e de cursos ou treinamentos 

referentes a digitalização de imagens em movimento, ambos há mais de um ano. 

Em 2014, a resposta foi negativa. 

 Assinalaram também, na Fase 1, que faltava treinamento para o uso de 

equipamentos disponíveis no setor, mas que as instalações da época eram 

adequadas para a adoção de novos equipamentos, com relação a equipamentos 

                                                 
18 UFBA - Biblioteca Reitor Macedo Costa - Seção Memória (UFBA-BURMC-SM). Questionário (dez. 

2014). Comentário concedido ao questionário da Fase 2 da pesquisa. 
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úteis à documentação audiovisual disponível no setor. Na Fase 2, afirmaram que 

não havia equipamentos no setor que estivessem sem uso há mais de seis meses e 

que as instalações atuais eram inadequadas para a adoção de novos equipamentos.  

 Em nenhum dos dois momentos o setor desenvolveu ou realizou algum 

projeto de digitalização do acervo de imagens em movimento não produziu alguma 

normativa para a salvaguarda das imagens em movimento analógicas, nem teve 

alguma política de preservação para as imagens em movimento analógica. Também 

nunca dispuseram de um plano de desastres para a documentação audiovisual 

analógica. 

 Por fim, em 2014, teceram comentários sobre a importância da digitalização 

dos acervos públicos de imagem em movimento, sobre a qualidade dos 

procedimentos técnicos, sobre a disponibilização dos acervos na Internet, sobre a 

necessidade de cursos de atualização técnica, sobre a conscientização dos 

dirigentes e dos técnicos. “Não existe, tanto por parte da instituição, como por parte 

dos profissionais que atuam na Seção, uma diretiva para conservação, intervenção e 

disseminação.”19 

 

5.1.1.6 UFBA - Centro de Estudos Baianos da Biblioteca Universitária Reitor Macedo 

Costa da Universidade Federal da Bahia (UFBA/BURMC-CEB) 

  

 Instituição federal cujo nome do setor de guarda do acervo de imagens em 

movimento é Centro de Estudos Baianos. O formulário da Fase 1 foi preenchido em 

06/06/2006 e o questionário da Fase 2 foi em 25/03/2015. 

 No formulário da Fase 1 assinalaram como temas/gêneros que 

caracterizavam, predominantemente, o acervo de imagens em movimento: 

manifestações étnicas/religiosas e “Outro” (História da Bahia). Na Fase 2, 

assinalaram: congressos, cursos, debates, conferências, encontros, fóruns, mesas-

redondas, palestras, seminário, simpósios; eventos culturais; guerra; memória e 

museus, “Outro” (História do Brasil). Em ambos os momentos, os formatos/suportes 

existentes no acervo de imagens em movimento foram fitas VHS, CD e DVD. No 

entanto, na visita presencial só vimos os VHS. 

 

                                                 
19  _________. IDEM 
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Figura 8: Fitas VHS do Centro de Estudos Baianos 

Fonte: Fotografia de João Victor Amorim Pereira (06 mar. 2015) 

 

 Na Fase 2, o setor adotou para o controle de consultas ao acervo de imagens 

em movimento o registro de usuários e oferecia aos consulentes do acervo de 

imagens em movimento como serviços/equipamentos televisão, fones de ouvidos, 

tela adequada para projeção de filmes, sala coletiva para projeção ou TV e “outro” 

(computador). Na fase 1, as perguntas foram ignoradas. 

 Com relação as partes do acervo de imagens em movimento que 

consideravam mais importantes para serem digitalizadas em uma experiência piloto, 

responderam na Fase 1 que “Não temos interesse pois temos outras prioridades”20 

e na Fase 2 “Não temos segmentos”.21 

 Em ambas as Fases responderam que nenhum funcionário do setor havia 

participado de curso sobre tratamento de acervos de imagens em movimento, assim 

como de cursos ou treinamentos referentes a digitalização de imagens em 

movimento.  

 No formulário da Fase 1, assinalaram que, com relação a equipamentos úteis 

à documentação audiovisual disponíveis no setor, não possuíam equipamentos que 

exigissem treinamento específico para uso. No questionário da Fase 2, para essa 

mesma questão, responderam não haver equipamentos no setor que estivessem 

sem uso há mais de seis meses, que o setor não possuía equipamentos que 

                                                 
20 UFBA - Centro de Estudos Baianos da Biblioteca Universitária Reitor Macedo Costa da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA/BURMC-CEB). Formulário (jun. 2006). Comentário concedido 
ao formulário da Fase 1 da pesquisa. 
21 ________. Questionário (mar. 2015). Comentário concedido ao questionário da Fase 2 da 
pesquisa. 
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exigissem treinamento específico para uso e que as instalações atuais eram 

inadequadas para a adoção de novos equipamentos. 

 Não souberam informar se a instituição tinham alguma normativa para a 

salvaguarda das imagens em movimento analógicas, nem se dispunha de uma 

política de preservação para as imagens em movimento analógicas e nem de um 

plano de desastres para a documentação audiovisual analógica. Também o setor 

nunca desenvolveu ou realizou algum projeto de digitalização do acervo de imagens 

em movimento. 

 Na Fase 1, deixaram registrado o seguinte comentário: “É de grande 

importância nos dias de hoje disponibilizar os acervos na internet. No nosso caso o 

mais interessante seria assuntos ligados a Bahia, mas para isso seria necessário 

pessoal qualificado e equipamentos para tal fim.”22 

  

5.1.1.7 UFBA – Escola de Administração – Biblioteca (UFBA-ADM-BIB)  

 

 Instituição da esfera federal cujo nome do setor de guarda do acervo de 

imagens em movimento é Biblioteca da Escola de Administração da Universidade 

Federal da Bahia. O formulário da Fase 1 foi preenchido em 08/06/2006, o 

questionário da Fase 2 em 28/11/2014. 

 Enquanto em 2006, no quesito temas/gêneros que caracterizam, 

predominantemente, o acervo de imagens em movimento, a administração de 

empresas era exclusividade, na Fase 2 esse leque foi ampliado para artes plásticas, 

biografias, dança/balé, entrevistas, depoimentos, história da cidade, manifestações 

étnicas/religiosas, memória e museus. 

 

Figura 9: Fita SVH-S Compact do acervo        Figura10: Fita betacam analógico do acervo 

                                                 
22_______. Formulário (jun. 2006). Comentário concedido ao formulário da Fase 1 da pesquisa. 
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Fonte: Fotografia de Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva (28 nov. 2014) 

 

Algo semelhante ocorreu com os formatos/suportes que existiam no acervo 

de imagens em movimento: de somente VHS na Fase 1, registraram na Fase 2, fita 

S-VHS, fita S-VHS compact, fita magnética betacam analógico, DVD, além de 

continuarem com VHS. 

 

Figura 11: CD e DVD do acervo 

 

Fonte: Fotografia de Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva (28 nov. 2014) 

 

 No formulário da Fase 1 foram ignoradas as questões “O Setor adota alguma 

das opções, indicadas a seguir, para o controle de consultas ao acervo de imagens 

em movimento?” e “O Setor oferece aos consulentes do acervo de imagens em 

movimento algum dos serviços/equipamentos indicados abaixo?”. No questionário 

da Fase 2, para a primeira pergunta responderam “Não adota” e para a segunda 

“Disponibiliza base de dados na internet com vídeos digitais”. 

 Com relação a quais segmentos do acervo de imagens em movimento o setor 

consideraria mais importantes para serem digitalizadas em uma experiência piloto, 

responderam em 2006, “a bibliografia básica dos cursos”.23 Sinal de que esse 

                                                 
23 UFBA – Escola de Administração – Biblioteca (UFBA-ADM-BIB). Formulário (jun. 2006). 

Comentário concedido ao formulário da Fase 1 da pesquisa. 
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material, embora não caracterizado claramente como documento que componha um 

acervo audiovisual, era utilizado na bibliografia básica dos cursos (administração e 

secretariado são os cursos da Unidade). Em 2014, a resposta foi “As fitas VHS”24, 

que em visita constatamos ser maioria no acervo. 

 

 

Figura 12: Estante com VHS do acervo  

Fonte: Fotografia de Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva (28 nov. 2014) 

 

 Respostas negativas em ambos os instrumentos de coleta de dados quanto 

ao fato de algum funcionário do setor já ter participado de curso sobre tratamento de 

acervos de imagens em movimento ou de cursos ou treinamentos referentes a 

digitalização de imagens em movimento. O mesmo para a indagação se o setor já 

desenvolveu ou realizou algum projeto de digitalização do acervo de imagens em 

movimento. 

 A pergunta “Assinale as questões que considerar verdadeiras. Com relação a 

equipamentos úteis a documentação audiovisual disponíveis no setor” foi ignorada 

na Fase 1, mas respondida na outra fase como: “O setor não possui equipamentos 

que exijam treinamento específico para uso” e “As instalações atuais são 

inadequadas para a adoção de novos equipamentos.” 

                                                 
24________.Questionário (nov. 2014). Comentário concedido ao questionário da Fase 2 da pesquisa. 
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 A instituição também não produziu normativa para a salvaguarda, nem dispõe 

de uma política de preservação, e nem de um plano de desastres para a 

documentação audiovisual analógica. 

 Nos comentários finais, em 2014, disseram que “A quantidade de material 

audiovisual não justifica a necessidade de curso de atualização técnica”.25 

 

5.1.1.8 UFBA - Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia - Biblioteca Setorial 

(UFBA-EMVZ-BS)  

 

 O formulário da Fase 1 foi respondido em 24/05/2006, quando a biblioteca 

ainda estava nas dependências da Escola de Medicina Veterinária. Em 22/04/2015, 

dia da resposta do questionário da Fase 2, o acervo audiovisual havia sido 

transferido para a Biblioteca Central Reitor Macedo Costa, da UFBA. Por isso é 

chamada de biblioteca setorial. 

 Os temas/gêneros que caracterizavam, predominantemente, o acervo de 

imagens em movimento, em 2006, eram congressos, cursos, debates, conferências, 

encontros, fóruns, mesas-redondas, palestras, seminário, simpósios, natureza e 

’Outro (especifique)’: “tudo relacionado à medicina veterinária”.26 Esses dois últimos 

foram excluídos do questionário da Fase 2, em 2015. Mas incluíram “Ciência”. 

 Quanto aos formatos/suportes que existiam no acervo de imagens em 

movimento, só havia fita VHS e CD, na Fase 1. Na Fase 2 houve uma resposta mais 

reveladora, onde, além de somarem ao acervo antigo os formatos DVD e a fita 

magnética betacam analógico, deixaram claro não saber se existem, ou não saber  

identificar, todos os outros formatos: filme 8 mm, filme Super 8, filme 9,5 mm, filme 

16 mm, filme 18 mm, filme 35 mm em triacetato, filme 35 mm em diacetato, filme 35 

mm em poliéster, filme 35 mm em nitrato, fita magnética betamax, fita magnética 

betacam digital, fita VHS, fita S-VHS, U-MATIC, Quadruplex 1 polegada, Quadruplex 

2 polegadas, DVCAM e Mini DV. 

 No formulário da Fase 1 o setor adotava para o controle de consultas ao 

acervo de imagens em movimento “Registro de usuários” e “Frequência de consulta” 

                                                 
25 _______. IDEM 
26 UFBA - Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia - Biblioteca Setorial (UFBA-EMVZ-BS). 
Formulário (maio 2006). Comentário concedido ao formulário da Fase 1 da pesquisa. 
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No segundo, utilizavam a “Frequência nas exibições de filmes” e “Frequência de 

consulta”.  

 Também ofereciam aos consulentes do acervo de imagens em movimento os 

seguintes serviços/equipamentos: base de dados na internet com vídeos digitais, 

gravação em CD, televisão, sala coletiva para projeção ou TV, sessões de exibições 

de filmes do acervo. Especificaram que a escola disponibilizava um setor só para 

este tipo de serviço, fora da biblioteca. No questionário da Fase 2 assinalaram que 

há “Reprodutor de VHS na própria instituição”, “Gravação em CD”, “Gravação em 

DVD”, “Reprodutor de DVD”. 

No que diz respeito às partes do acervo de imagem em movimento que 

consideraram mais importantes para serem digitalizadas em uma experiência piloto, 

responderam, em 2006, que “baseada na pouca demanda da nossa escola fica difícil 

apontar, justifica-se também pelo bem pouco acervo existente na Biblioteca”.27 Em 

2014, foram mais diretos: “As informações dos filmes em VHS”.28 

Também registraram, na Fase 1, que nenhum funcionário do setor já havia 

participado de curso sobre tratamento de acervos de imagens em movimento. A 

mesma resposta foi dada na Fase 2. No entanto, responderam, em 2006, que algum 

funcionário do setor já havia participado, há menos de um ano, de cursos ou 

treinamentos referentes a digitalização de imagens em movimento. Em 2014, a 

resposta foi negativa. 

 Foi ignorada a questão relativa a equipamentos úteis à documentação 

audiovisual disponíveis no setor, no nosso formulário da Fase 1. No questionário da 

Fase 2, assinalaram as seguintes questões: “Não há equipamentos no setor que 

estejam sem uso há mais de seis meses”, “O setor não possui equipamentos que 

exijam treinamento específico para uso” e “As instalações atuais são adequadas 

para a adoção de novos equipamentos”. O setor ainda não desenvolveu ou realizou 

algum projeto de digitalização do acervo de imagens em movimento, assim como 

não produziu alguma normativa para a salvaguarda das imagens em movimento 

analógicas e nem dispõe de um plano de desastres para a documentação 

audiovisual analógica. Não souberam informar se a instituição dispõe de uma 

política de preservação para as imagens em movimento analógicas. 

                                                 
27________. IDEM 
28 ________. Questionário (abr. 2015). Comentário concedido ao questionário da Fase 2 da pesquisa. 
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 Como comentário final, disseram, em 2014, que “a digitalização das obras é 

importante para preservação das informações”.29 

 

5.1.1.9 UFBA - Escola Politécnica - Engenharia Elétrica (Fase 1) e Secretaria 

Administrativa (Fase 2, UFBA-POLI-SecAdm)  

 

 Em 12/06/2006, dia da resposta do formulário da Fase 1, o Laboratório de 

Informática era o setor de guarda do acervo de imagens em movimento. Em, 

01/04/2015, o questionário da Fase 2, essa pergunta foi respondida pela Secretaria 

Administrativa da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia, atual 

responsável pelo acervo audiovisual. 

 Os temas/gêneros que caracterizavam, predominantemente, o acervo de 

imagens em movimento na Fase 1 eram: congressos, cursos, debates, conferências, 

encontros, fóruns, mesas-redondas, palestras, seminário, simpósios, eventos 

científicos e especificaram que há temas ligados a área de saúde. Em 2014, além 

destes, inseriram cerimônias, despachos, discursos, homenagens, visitas, 

convênios, campanhas e solenidades oficiais. 

 Quanto aos formatos/suportes que existem no acervo de imagens em 

movimento foram diretos nas duas fases, só há VHS. O reflexo pode ser visto nas 

duas perguntas subsequentes, se o setor adota alguma das opções indicadas para o 

controle de consultas ao acervo de imagens em movimento e se oferece aos 

consulentes do acervo de imagens em movimento algum dos serviços/equipamentos 

indicados. Na Fase 1 a resposta à primeira pergunta mencionada acima foi  

“Registro de usuários”, e para a segunda pergunta registraram  “Reproduz VHS na 

própria instituição, Videocassete, Televisão, Reprodutor de DVD, Sala coletiva para 

projeção ou TV”. Na Fase 2, as respostas foram completamente negativas para 

ambas as questões. Em contrapartida, nesta fase consideraram os VHS como os 

mais importantes para serem digitalizados em uma experiência piloto, 

diferentemente de 2006, quando ignoraram a pergunta. 

 

                                                 
29________.IDEM 
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Figura 13: VHS da biblioteca de Arquitetura/UFBA 

Fonte: Fotografia de João Victor Amorim Pereira (23 jan. 2015) 

 

 Em 2006, também, algum funcionário do setor já havia participado de curso 

sobre tratamento de acervos de imagens em movimento e de cursos ou 

treinamentos referentes à digitalização dos mesmos, ambos há mais de um ano. Em 

2014 as respostas voltaram a ser negativas. Mesmo assim, sem cursos ou 

preparações técnicas, consideraram verdadeiro, com relação a equipamentos úteis à 

documentação audiovisual disponíveis no setor, que as “As instalações atuais são 

adequadas para a adoção de novos equipamentos.” E para completar os paradoxos, 

em 2006, assinalaram para essa questão que “Falta treinamento para o uso de 

equipamentos disponíveis no setor”, mesmo com as participações em cursos já 

especificados. 

 Nos dois instrumentos de coleta de dados, responderam nunca ter 

desenvolvido ou realizado algum projeto de digitalização do acervo de imagens em 

movimento. Assim como não há normativa para a salvaguarda das imagens em 

movimento analógicas, nem política de preservação para as imagens em movimento 

analógicas e nem dispõe de um plano de desastres para a documentação 

audiovisual analógica. 

 Não deixaram comentários finais. 
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5.1.1.10 UFBA - Escola de Teatro – Biblioteca Nelson Araújo (UFBA-TEA-BNA)  

 

 A Biblioteca Nelson Araújo é o setor de guarda do acervo de imagens em 

movimento da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia. O formulário da 

Fase 1, de 08/06/2006, assinalou que artes plásticas, biografias, dança/balé e, 

naturalmente, teatro eram temas/gêneros que caracterizavam predominantemente o 

acervo de imagens em movimento. Na Fase 2, em 2014, só restaram o teatro e as 

artes plásticas, mesmo tendo inserido DVD, junto aos exclusivos VHS de 2006, entre 

os formatos/suportes que existem no acervo de imagens em movimento. 

 

Figura 14: DVD da biblioteca de Teatro/UFBA 

Fonte: Fotografia de João Victor Amorim Pereira (06 mar. 2015) 

 

 O controle de consultas ao acervo de imagens em movimento continua sendo 

feito pelo registro de usuários. Enquanto em 2006, o setor ignorou a questão sobre   

serviços/equipamentos oferecidos aos consulentes, no questionário da Fase 2 

salientaram haver “base de dados na internet com vídeos digitais”. 

 Sobre quais partes do acervo de imagens em movimento consideram mais 

importantes para serem digitalizadas em uma experiência piloto, na Fase 1 

especificaram o material da dançarina e coreógrafa alemã Pina Bausch. Na Fase 2 

foram menos específicos “Acervo que seja relevante para a instituição do qual ele 

faz parte, neste caso os de teatro”.30 

 A resposta foi negativa, nas duas fases, nas seguintes questões: “Algum 

funcionário do setor já participou de curso sobre tratamento de acervos de imagens 

em movimento?” e “Algum funcionário do setor já participou de cursos ou 

treinamentos referentes a digitalização de imagens em movimento?”. 

                                                 
30 UFBA - Escola de Teatro – Biblioteca Nelson Araújo (UFBA-TEA-BNA). Questionário (mar. 2015). 
Comentário concedido ao questionário da Fase 2 da pesquisa. 
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  Com relação a equipamentos úteis à documentação audiovisual disponíveis 

no setor, assinalaram, em 2006, que “O setor não possui equipamentos que exijam 

treinamento específico para uso” e “As instalações atuais são inadequadas para a 

adoção de novos equipamentos.” Em 2014, além dessas respostas, assinalaram que 

“Não há equipamentos no setor que estejam sem uso há mais de seis meses.” 

 O setor nunca desenvolveu ou realizou algum projeto de digitalização do 

acervo de imagens em movimento. Assinalaram com “Não sei informar” se a 

instituição já produziu alguma normativa para a salvaguarda das imagens em 

movimento analógicas, e também não souberam informar se a instituição dispõe de 

uma política de preservação para as imagens em movimento analógicas, assim 

como se a instituição dispõe de um plano de desastres para a documentação 

audiovisual analógica. 

 Por fim, em 2006, na questão em que se pode deixar comentários sobre a 

importância da digitalização dos acervos públicos, sobre a qualidade dos 

procedimentos técnicos, sobre a disponibilização dos acervos na internet, sobre a 

necessidade de cursos de atualização técnica, sobre a conscientização dos 

dirigentes e dos técnicos, etc.? Disseram “Concordo, pois facilitaria o acesso dos 

usuários.”31 Em 2014, ignoraram esta questão. 

 

5.1.1.11 UFBA - Faculdade de Arquitetura (UFBA/FAU-BIB) 
 
 
 Instituição da esfera federal, cujo nome do setor de guarda do acervo de 

imagens em movimento é Biblioteca da Faculdade de Arquitetura da Universidade 

Federal da Bahia. Formulário da Fase 1 preenchido em 13/07/2006 e o questionário 

da Fase 2 em 10/12/2014. 

 Na primeira fase, foram assinalados como temas/gêneros que 

caracterizavam, predominantemente, o acervo de imagens em movimento: 

Arquitetura; Eventos científicos; Inaugurações; Reformas; Serviços e obras públicas. 

Na segunda fase assinalaram: Arquitetura; Artes plásticas; Congressos, cursos, 

debates, conferências, encontros, fóruns, mesas-redondas, palestras, seminário, 

simpósios; História da cidade. Dentre os formatos/suportes indicados, somente o 

                                                 
31 _________. Formulário (jun. 2006). Comentário concedido ao formulário da Fase 1 da pesquisa. 
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VHS existia no acervo de imagens em movimento na Fase 1. Em 2014, na Fase 2, 

somaram DVD aos VHS. 

 

 

Figura 15: DVD e VHS da biblioteca de Arquitetura/UFBA 

Fonte: Fotografia de João Victor Amorim Pereira (12 dez. 2014) 

 

 Com relação ao controle de consultas ao acervo de imagens em movimento, 

na Fase 1 o respondente ignorou esta pergunta. Nessa mesmo fase o setor oferecia 

aos consulentes do acervo como serviços e equipamentos: televisão e fones de 

ouvidos. No questionário da Fase 2, controlavam as consultas ao acervo através do 

registro do usuário e ofereciam como serviços e equipamentos aos consulentes: 

gravação em CD, gravação em DVD, televisão, fones de ouvidos, sessões de 

exibições de filmes. 

 

 Consideraram, em ambas as Fases, todo o acervo como importante para ser 

digitalizado em uma experiência piloto, sem destacar nenhum segmento. Nunca 

algum funcionário do setor participou de curso sobre tratamento de acervos de 

imagem em movimento ou treinamentos referentes a digitalização de acervos de 
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imagem em movimento. Também salientaram que o setor não possui equipamentos 

que exijam treinamento específico para uso.  

 

 

 

 

Figura 16: Estante onde fica acervo audiovisual 

Fonte: Fotografia de João Victor Amorim Pereira (12 dez. 2014) 

 

 A instituição não produziu normativas para a salvaguarda das imagens em 

movimento analógicas, assim como não dispõe de uma política de preservação para 

as imagens em movimento analógicas, nem de um plano de desastres para a 

documentação audiovisual analógica. Também o setor nunca desenvolveu ou 

realizou algum projeto de digitalização do acervo de imagens em movimento. 

 Por fim, registraram nos comentários sobre a importância da digitalização dos 

acervos públicos que “Seria importante que a instituição investisse num projeto de 

digitalização para que não apenas nossos usuários tivessem acervo, mas o mundo 

inteiro.”32 

 

5.1.1.12 UFBA - Faculdade de Direito (UFBA/DIR-BTF-SM) 

                                                 
32 UFBA - Faculdade de Arquitetura (UFBA/FAU-BIB). Questionário (dez. 2014). Comentário 
concedido ao questionário da Fase 2 da pesquisa. 
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 Instituição da esfera federal. O local onde se encontra o acervo de imagens 

em movimento se chama Setor de Multimeios da Biblioteca Teixeira de Freitas. O 

formulário da Fase 1 foi preenchido em 20/06/2006 e o questionário da Fase 2 em 

27/01/2015. 

 Os temas/gêneros que caracterizavam, predominantemente, o acervo de 

imagens em movimento na Fase 1 eram: Cerimônias, despachos, discursos, 

homenagens, visitas, convênios, campanhas e solenidades oficiais; Congressos, 

cursos, debates, conferências, encontros, fóruns, mesas-redondas, palestras, 

seminário e simpósios. Na Fase 2, só restaram o congressos, cursos, debates, 

conferências, encontros, fóruns, mesas-redondas, palestras, seminário e simpósios. 

Em ambas as fases, VHS, CD e DVD foram os formatos/suportes existentes no 

acervo de imagens em movimento.  

 Na Fase 1 o setor adotava os registros de usuários e frequência de consulta 

para o controle de consultas ao acervo de imagens em movimento. E oferecia aos 

consulentes videocassete, televisão e fones de ouvidos como 

serviços/equipamentos. Na Fase 2, as duas atividades foram extintas. 

 Por outro lado, na Fase 2 consideraram que os VHS e DVD seriam os 

segmentos do acervo de imagens em movimento mais importantes para serem 

digitalizados em uma experiência piloto, enquanto na Fase 1 ignoraram a pergunta. 

 Apontaram também, nas duas Fases, que nunca algum funcionário do setor 

participou de curso sobre tratamento de acervos de imagem em movimento ou de 

digitalização de imagens. 

 Com relação a equipamentos úteis à documentação audiovisual disponíveis 

no setor, assinalaram no formulário da Fase 1 que não havia equipamentos no setor 

que estivessem sem uso há mais de seis meses e que as instalações atuais eram 

inadequadas para a adoção de novos equipamentos. Mas no questionário da Fase 

2, apontaram que as instalações atuais já eram adequadas para a adoção de novos 

equipamentos. Nas duas Fases disseram que o setor não possuía equipamentos 

que exigissem treinamento específico para uso. 

 A instituição deu resposta negativa em ambas as Fases no que diz respeito à 

produção de normativa para a salvaguarda das imagens em movimento analógicas, 

além de não possuir política de preservação para as imagens em movimento 

analógicas, não dispor de um plano de desastres para a documentação audiovisual 
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analógica e, por fim, que não desenvolveu ou realizou algum projeto de digitalização 

do acervo de imagens em movimento. 

 

 

 

5.1.1.13 UFBA - Faculdade de Educação (UFBA/FACED-BIB) 

 

 Esta instituição é da esfera federal. O nome do setor de guarda do acervo de 

imagens em movimento no formulário da Fase 1, de 08/06/2006, foi descrito como 

Biblioteca Anísio Teixeira. Na Fase 2, de 17/03/2015, colocaram Biblioteca da 

Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. 

 Dentre os temas/gêneros que caracterizavam, predominantemente, o acervo 

de imagens em movimento, na Fase 1 estavam: Biografias; Ciência; Congressos, 

cursos, debates, conferências, encontros, fóruns, mesas-redondas, palestras, 

seminário, simpósios; Entrevistas, depoimentos; Esporte; Eventos científicos; 

Eventos culturais; Infantil; Manifestações étnicas/religiosas; Memória e museus. No 

questionário da Fase 2 aparecem: Congressos, cursos, debates, conferências, 

encontros, fóruns, mesas-redondas, palestras, seminário, simpósios; Entrevistas, 

depoimentos; Outro (Educação). 

  

 No quesito formatos/suportes que eventualmente existissem no acervo de 

imagens em movimento, tanto no formulário (Fase 1) quanto no questionário (Fase 

2), foram bastante específicos e francos, assinalando com “Não sei se existe/Não sei 

identificar” para Filme 8 mm, Filme Super 8, Filme 9,5 mm, Filme 16 mm, Filme 18 

mm, Filme 35 mm, Fita magnética betamax, Fita magnética betacam analógico, Fita 

magnética betacam digital, Fita S-VHS (só na Fase 1, na Fase 2 existia), U-MATIC, 

Quadruplex 1 polegada, Quadruplex 2 polegadas, DVCAM e Mini DV. Restando os 

VHS, CD e DVD como existentes no acervo. 

  

 O setor registrou em ambas as Fases a adoção de registro de usuários para o 

controle de consultas ao acervo de imagens em movimento; responderam que 

oferecem e videocassete, televisão e espaço individual para projeção ou TV como 

serviços e equipamentos disponíveis para uso pelos consulentes do acervo. Na 
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Fase 2, incrementaram os serviços com gravação em CD, gravação em DVD e 

‘canhão’ para projeção de filmes. 

 

 

 

Figuras 17 e 18: DVD e VHS da Faculdade de Educação/UFBA  

Fonte: Fotografia de João Victor Amorim Pereira (06 mar. 2015) 

 

 No formulário da Fase 1 consideraram todo o acervo como parte importante 

para ser digitalizado em uma experiência piloto sem destacar nenhum segmento 

específico. No questionário da Fase 2, optaram somente pelas “Fitas em VHS que 

tratam sobre os temas na área de educação e assuntos relacionados.” 33 

 Sobre se algum funcionário do setor já havia participado de curso sobre 

tratamento de acervos ou digitalização de imagens em movimento a resposta foi 

negativa nos dois momentos de pesquisa. Assinalaram também que com relação a 

equipamentos úteis a documentação audiovisual disponíveis no setor faltava 

treinamento para o uso dos equipamentos e que as instalações atuais eram 

inadequadas para a adoção de novos equipamentos. Exclusivamente na Fase 2, 

incluíram a observação de que não havia equipamentos no setor que estivessem 

sem uso há mais de seis meses.  

 Na Fase 2 não souberam informar se a instituição produzira alguma normativa 

para a salvaguarda das imagens em movimento analógicas e se a instituição 

dispunha de um plano de desastres para a documentação audiovisual analógica. 

Sobre dispor de uma política de preservação para as imagens em movimento 

                                                 
33 UFBA - Faculdade de Educação (UFBA/FACED-BIB). Questionário (mar. 2015). Comentário 
concedido ao questionário da Fase 2 da pesquisa. 
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analógicas a resposta foi negativa. Assim, como também para algum 

desenvolvimento ou realização de projeto de digitalização do acervo de imagens em 

movimento (esta última questão vale para ambas as Fases). Apesar de salientarem 

nos comentários finais da Fase 1 que, “a digitalização economiza o espaço físico, 

promove a preservação do material e facilita a disponibilização”34. E na Fase 2 que: 

 

   A digitalização dos acervos públicos de imagem em movimento é de                                         
   fundamental importância para a preservação e disponibilização dos                                            
   mesmos para a sociedade nas diversas vertentes do conhecimento                                         
   humano. Especialmente, quando está acessível na internet, por               
   atender a número significativo de usuários. É imprescindível que os                                   
   setores da UFBA que possuam este tipo de acervo devam ter um                                           
   curso para conhecimento de como preservá-los e criar um setor de                                    
   guarda, atualização e utilização do acervo de imagem em                                                       
   movimento.35      
 

 

5.1.1.14 UFBA - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (UFBA/FFCH-BIB), 

Centro de Recursos Humanos e Museu de Arqueologia e Etnologia (Núcleo de 

Documentação e Referência) 

 

 O nome do setor de guarda do acervo de imagens em movimento desta 

instituição federal é Biblioteca da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, que 

na Fase 2 comportava os acervos do Centro de Recursos Humanos e Museu de 

Arqueologia e Etnologia (Núcleo de Documentação e Referência). O formulário da 

Fase 1 foi preenchido em 12/06/2006. O questionário da Fase 2, em 19/01/2015.  

 Na Fase 1, deixaram sem resposta a pergunta sobre quais temas/gêneros 

caracterizavam, predominantemente, o acervo de imagens em movimento. Na Fase 

2, apontaram a existência de Congressos, cursos, debates, conferências, encontros, 

fóruns, mesas-redondas, palestras, seminário, simpósios; Entrevistas, depoimentos; 

Eventos científicos; Eventos culturais; História da cidade. Registraram ainda, a 

ampliação dos tipos de formatos/suportes existentes no acervo, que passaram de 

VHS, na Fase 1, para VHS, CD e DVD, na Fase 2. 

 Na Fase 1, foram ignoradas as perguntas se o setor adotava algum controle 

de consultas ao acervo de imagens em movimento (na Fase 2, responderam que 

não possuíam videocassete para reproduzir as mídias); se o setor oferecia aos 

                                                 
34 _______. Formulário (jun. 2006). Comentário concedido ao formulário da Fase 1 da pesquisa. 
35 _______. Questionário (mar. 2015). Comentário concedido ao questionário da Fase 2 da pesquisa. 
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consulentes do acervo de imagens em movimento algum serviço/equipamento (na 

Fase 2 responderam que possuíam gravação em CD); sobre equipamentos úteis à 

documentação audiovisual disponíveis no setor (na Fase 2, disseram que as 

instalações atuais eram inadequadas para a adoção de novos equipamentos); e 

sobre os segmentos do acervo de imagem movimento que consideravam mais 

importantes para serem digitalizadas em uma experiência piloto  (na Fase 2, 

elegeram as fitas cassete, o que é curioso pois se trata de suporte de áudio e não de 

imagem em movimento). 

 A resposta foi negativa em ambas as Fases para as perguntas “Algum 

funcionário do setor já participou de curso sobre tratamento de acervos de imagem 

em movimento?”, “Algum funcionário do setor já participou de cursos ou 

treinamentos referentes a digitalização de imagens em movimento?” e “O Setor 

desenvolve ou já realizou algum projeto de digitalização do acervo de imagens em 

movimento?” Da mesma forma, responderam negativamente as perguntas 

exclusivas da Fase 2: “A instituição produziu alguma normativa para a salvaguarda 

das imagens em movimento analógicas?”, “A instituição dispõe de uma política de 

preservação para as imagens em movimento analógicas?” e “A instituição dispõe de 

um plano de desastres para a documentação audiovisual analógica?”  

 Nos comentários sobre a importância da digitalização dos acervos públicos de 

imagem em movimento, sobre a qualidade dos procedimentos técnicos, sobre a 

disponibilização dos acervos na internet, sobre a necessidade de cursos de 

atualização técnica, sobre a conscientização dos dirigentes e dos técnicos, disseram 

que “O serviço é relevante para preservação da documentação.”36 

 

5.1.1.15 UFBA - Instituto de Ciência da Informação (UFBA/ICI-BIB) 

 

 Instituição da esfera federal. O setor de guarda do acervo de imagens em 

movimento é a Biblioteca do Instituto de Ciência da Informação da Universidade 

Federal da Bahia. O formulário da Fase 1 foi preenchido em 20/06/2006 e o 

questionário da Fase 2 em 19/03/2015.  

                                                 
36 UFBA - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (UFBA/FFCH-BIB), Centro de Recursos 

Humanos e Museu de Arqueologia e Etnologia (Núcleo de Documentação e Referência). Questionário 

(jan. 2015). Comentário concedido ao questionário da Fase 2 da pesquisa. 
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 Os temas/gêneros que caracterizavam, predominantemente, o acervo de 

imagens em movimento na Fase 1 eram: Manifestações étnicas/religiosas; Memória 

e museus; Policial. Na Fase 2 predominaram: Ciência; Concertos, musicais, óperas, 

shows e recitais; Congressos, cursos, debates, conferências, encontros, fóruns, 

mesas-redondas, palestras, seminário, simpósios; Eventos científicos; 

Manifestações étnicas/religiosas. 

 Na Fase 1, assinalaram “Não sei se existe/Não sei identificar” para Filme 8 

mm, Filme Super 8, Filme 9,5 mm, Filme 16 mm, Filme 18 mm, Filme 35 mm, Fita 

magnética betamax, Fita magnética betacam analógico, Fita magnética betacam 

digital, Fita S-VHS, U-MATIC, Quadruplex 1 polegada, Quadruplex 2 polegadas, 

DVCAM e Mini DV. Só havia Fitas VHS, no acervo. Na Fase 2, disseram existir Fitas 

VHS e CD. E todos esses outros formatos acima marcaram com “Não existe”. Em 

visita presencial só identificamos VHS. 

  

 

 

Figura 19: Fitas VHS do acervo 

Fonte: Fotografia de João Victor Amorim Pereira (12 dez. 2014) 

 

 O setor adotou, nas duas fases, a opção registro de usuário, para o controle 

de consultas ao acervo de imagens em movimento. Na Fase 1, oferecia aos 
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consulentes do acervo de imagens em movimento gravação em CD e televisão, 

como serviços/equipamentos. Na Fase 2, não responderam. 

 Quanto aos segmentos do acervo de imagem em movimento consideravam 

mais importantes para serem digitalizadas em uma experiência piloto, na Fase 1 

ignoraram a resposta, na Fase 2 responderam “Cultura”. Em nenhuma das duas 

fases houve participação de algum funcionário do setor em curso sobre tratamento 

de acervos de imagem em movimento ou de digitalização de imagens em 

movimento, assim como o setor nunca desenvolveu ou realizou algum projeto de 

digitalização do acervo de imagens em movimento. 

 Com relação aos equipamentos úteis à documentação audiovisual disponíveis 

no setor, na Fase 1, responderam que o setor não possuía equipamentos que 

exigissem treinamento específico para uso e que também as instalações atuais eram 

inadequadas para a adoção de novos equipamentos. Na Fase 2, responderam que 

não havia equipamentos que estivessem sem uso há mais de seis meses, assim 

como também a instituição nunca havia produzido alguma normativa para a 

salvaguarda das imagens em movimento analógicas e nem dispunha de uma política 

de preservação para as imagens em movimento analógicas. Não souberam informar 

se a instituição dispõe de um plano de desastres para a documentação audiovisual 

analógica. 

 Nos comentários finais, disseram, na Fase 2, que “seria interessante se 

tivéssemos um treinamento sobre conservação e preservação do mesmo [acervo].”37  

 

5.1.1.16 UFBA - Instituto de Física (UFBA/FIS-BIB) 

 

 Instituição da esfera federal, cuja guarda do acervo de imagens em 

movimento passou da Biblioteca do Instituto de Física da Universidade Federal da 

Bahia, na Fase 1 (23/05/2006), para a Biblioteca Reitor Macedo Costa, na Fase 2 

(08/01/2015). 

 O tema/gênero que caracterizava, predominantemente, o acervo de imagens 

em movimento no formulário da Fase 1, eram as aulas de física. No questionário da 

Fase 2, além disto, assinalaram ciência. 

                                                 
37 UFBA - Instituto de Ciência da Informação (UFBA/ICI-BIB. Questionário (mar. 2015). Comentário 
concedido ao questionário da Fase 2 da pesquisa. 
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 Na Fase 1, os únicos formatos/suportes existentes no acervo de imagens em 

movimento eram fitas VHS e CD. Os outros foram marcados com “Não sei se 

existe/Não sei identificar”, são eles: Fita magnética betamax, Fita magnética 

betacam analógico, Fita magnética betacam digital, Fita S-VHS, U-MATIC, 

Quadruplex 1 polegadas, Quadruplex 2 polegadas e Mini DV. 

 Na Fase 2, além de fita VHS e CD, assinalaram existirem DVD. Os formatos 

Filme 8 mm  Filme Super 8, Filme 9,5 mm, Filme 16 mm, Filme 18 mm, Filme 35 mm 

em triacetato, Filme 35 mm em diacetato, Filme 35 mm em poliéster, Filme 35 mm 

em nitrato, Fita magnética betamax, Fita magnética betacam analógico, Fita 

magnética betacam digital, Fita S-VHS, não existiam. E os U-MATIC, Quadruplex 1 

polegada, Quadruplex 2 polegadas, DVCAM e Mini DV não sabiam identificar ou se 

existia no acervo. 

 

Figura 20: Fitas VHS do acervo 

Fonte: Fotografia de Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva (17 dez. 2014) 
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 Registro de usuários e frequência de consulta, nas duas fases, foram as 

opções adotadas pelo setor para o controle de consultas ao acervo de imagens em 

movimento.  

 Dentre os serviços/equipamentos oferecidos aos consulentes do acervo de 

imagens em movimento, na Fase 1, indicaram, “Outro” “sala de aula (professor)”. 

Entendemos que ofereciam o espaço como sala de aula, para projeção de vídeos.  

Na Fase 2, gravação em CD, gravação em DVD, sala coletiva para projeção ou TV e 

“Outro” reprodução de CD e DVD em sala de aula. 

 

Figura 21 e 22: Televisores, aparelho de VHS e DVD do acervo  

Fonte: Fotografia de Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva (17 dez. 2014) 

  

Quanto as partes do acervo de imagens em movimento que consideravam 

mais importantes para serem digitalizadas em uma experiência piloto, na Fase 1 

registraram “Matérias disponíveis aos alunos e professores”.38 Só não 

especificaram quais eram (todo o acervo, só os VHS etc.). Na Fase 2, “Os didáticos, 

utilizados em sala de aula”.39 

 

                                                 
38 UFBA - Instituto de Física (UFBA/FIS-BIB). Formulário (maio 2006). Comentário concedido ao 
formulário da Fase 1 da pesquisa. 
39 _________. Questionário (jan. 2015). Comentário concedido ao questionário da Fase 2 da 
pesquisa. 
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Figura 23: Fitas VHS do acervo 

Fonte: Fotografia de Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva (17 dez. 2014) 

 

 Em nenhuma das fases algum funcionário do setor já havia participado de 

curso sobre tratamento de acervos de imagem em movimento, de cursos ou 

treinamentos referentes à digitalização de imagens em movimento Também não 

realizaram projetos de digitalização do acervo de imagens em movimento.   Também 

assinalaram, com relação a equipamentos úteis à documentação audiovisual 

disponíveis, que o setor não possuía equipamentos que exigissem treinamento 

específico para uso. Na Fase 2, incluíram a afirmativa de que as instalações atuais 

eram inadequadas para a adoção de novos equipamentos. 

 No questionário da Fase 2 encontramos uma normativa produzida pela 

instituição para a salvaguarda das imagens em movimento analógicas: “O 

Regulamento de Empréstimo determina que este tipo de material não estará 

disponível para empréstimo domiciliar, sendo exclusivo para consulta na 

Biblioteca.”40 Mas a resposta foi negativa com relação a possuir uma política de 

preservação para as imagens em movimento analógicas e um plano de desastres 

para a documentação audiovisual analógica.  

 Deixaram um comentário na Fase 1, dizendo “acho pertinente a digitalização 

de Acervos”.41  

 

5.1.1.17 UFBA - Instituto de Química (UFBA/QUI-BS) 

 

                                                 
40 __________. IDEM 
41 ________. Formulário (maio 2006). Comentário concedido ao formulário da Fase 1 da pesquisa. 
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 Instituição da esfera federal, que na Fase 1 (06/06/2006) tinha a Biblioteca 

Setorial como setor de guarda do acervo de imagens em movimento. Na Fase 2 

(19/12/2014), foi integrada à Biblioteca Reitor Macedo Costa como Biblioteca 

Setorial - Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia. 

 Predominantemente, os temas/gêneros que caracterizavam o acervo de 

imagens em movimento na Fase 1 eram: Ciência; Congressos; cursos, debates, 

conferências, encontros, fóruns, mesas-redondas, palestras, seminário, simpósios; 

Eventos científicos; “Outros”: Química, bioquímica, engenharia química e ensino em 

ciências. No questionário da Fase 2 assinalaram apenas Ciência. 

 Quanto aos formatos/suportes indicados que existiam no acervo de imagens 

em movimento, na Fase 1, assinalaram com “Não sei se existe/ Não sei identificar”, 

Filme 8 mm, Filme Super 8, Filme 9,5 mm, Filme 16 mm, Filme 18 mm, Fita 

magnética betamax, Fita magnética betacam analógico, Fita magnética betacam 

digital, U-MATIC, Quadruplex 1 polegadas, Quadruplex 2 polegadas, DVCAM e Mini 

DV.  Existiam Filme 35 mm, Fita VHS, CD e especificaram disquetes e microfilmes. 

No entanto, nestes dois últimos, provavelmente não há conteúdo de imagem em 

movimento. Na Fase 2, assinalaram Filme 35 mm em poliéster, VHS, CD e DVD. Os 

outros suportes não existiam. 

 

 

Figura 24:  Filme 35 mm em poliéster  

Fonte: Fotografia de Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva (17 dez. 2014) 

 

 O setor adotou em ambas as fases a frequência de consulta para o controle 

de consultas ao acervo de imagens em movimento, e oferecia aos consulentes 

gravação em CD como serviço/equipamento, sendo que na Fase 1 havia também 

um 'canhão’ para projeção de filmes. 
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 Também nas duas Fases, consideraram as informações contidas nos filmes 

VHS como a parte do acervo mais importante para ser digitalizada em uma 

experiência piloto, afirmaram que nenhum funcionário do setor havia participado de 

curso sobre tratamento de acervos de imagens em movimento e nem de cursos ou 

treinamentos referentes à digitalização de imagens em movimento. 

 Com relação a equipamentos úteis à documentação audiovisual disponíveis 

no setor, na Fase 1, informaram que não havia equipamentos no setor que 

estivessem sem uso há mais de seis meses, que o setor não possuía equipamentos 

que exigissem treinamento específico para uso e que as instalações eram 

inadequadas para a adoção de novos equipamentos. Na Fase 2, registraram que o 

setor não possuía equipamentos que exigissem treinamento específico para uso, e 

que as instalações atuais são inadequadas para a adoção de novos equipamentos. 

 Não souberam informar se a instituição já havia produzido alguma normativa 

para a salvaguarda das imagens em movimento analógicas, nem se a instituição 

dispunha de uma política de preservação para as imagens em movimento 

analógicas, e se a instituição dispunha de um plano de desastres para a 

documentação audiovisual analógica.  

 Mas o setor já desenvolveu e realizou um projeto de digitalização do acervo 

de imagens em movimento. Em ambas as Fases a digitalização foi realizada na 

própria instituição. 

 Na Fase 1, até 3 pessoas estiveram diretamente ligadas à digitalização. Não 

houve consultores externos à instituição na equipe, os recursos humanos para a 

realização da digitalização foram provenientes unicamente da instituição, mas não 

foram produzidos relatórios técnicos sobre a digitalização. Não houve recursos 

financeiros específicos para a digitalização e os recursos materiais (equipamentos) 

para a realização da digitalização foram provenientes de apoios/parcerias/convênios. 

A digitalização foi feita a partir do original, se utilizando de gravador de CD, e os 

aspectos predominantes que caracterizaram o processo de decisão sobre a 

digitalização foram evitar desaparecimento de materiais e promover acesso via 

internet. Com relação à notação original do documento audiovisual a mesma foi 

mantida na versão digital. As exigências de qualidade das versões digitais foram 

estabelecidas durante as operações de digitalização, e os dados que acompanham 

as versões digitais dos documentos de imagem em movimento são: procedência, 

descrições e termos de indexação.  
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 Sobre a periodicidade da calibragem dos equipamentos, nunca houve nos 

computadores, monitores, ilha de vídeo analógica e ilha de vídeo digital. O ambiente 

de trabalho disponibilizou aos técnicos durante as operações de digitalização: 

acesso proibido a pessoas estranhas, ar condicionado, iluminação sem controle de 

intensidade e janelas sem cortinas veda-luz. Não utilizaram escalas ou tarjetas junto 

aos originais durante a digitalização e as versões digitais criadas de um mesmo item 

original foram do formato MPEG. Por fim, as cópias de segurança da versão de 

maior resolução produzida de cada item (versão matriz ou master) são armazenadas 

em CD. 

 Na Fase 2, os recursos financeiros para a realização da digitalização de 

imagens em movimento foram provenientes unicamente da instituição, assim como 

os recursos materiais (equipamentos) e os recursos humanos. 

  A digitalização de imagens em movimento foi feita a partir do original, onde 

as exigências de qualidade das versões digitais foram estabelecidas antes da 

digitalização, e o processo de decisão sobre a digitalização teve como focos 

principais a diminuição do manuseio de materiais frágeis ou valorosos, a diminuição 

do desaparecimento de materiais e a promoção acesso via internet.  Formataram em 

MPEG as versões digitais de imagens em movimento que foram criadas de um 

mesmo item original, e armazenaram em DVD a cópia de segurança da versão de 

maior resolução produzida de cada item (versão matriz ou master).  A notação 

original do documento audiovisual foi mantida na versão digital, e acompanhando 

como dados dos documentos de imagem em movimento a procedência, descrições 

e os termos de indexação. 

 Os equipamentos disponíveis para a digitalização de imagens em movimento 

era somente o gravador de CD, e nunca houve periodicidade de calibragem dos 

monitores, scanners, câmeras digitais usadas na captura. Com relação aos aspectos 

caracterizadores do ambiente de trabalho que foram de fato disponibilizados aos 

técnicos durante as operações de digitalização de imagens em movimento, foram o 

ar condicionado e as janelas sem cortinas veda-luz. Não souberam informar quais as 

escalas ou tarjetas utilizadas junto aos originais durante a digitalização de imagens 

em movimento. 

 Não souberam informar o formato de arquivo da versão digital de preservação 

(arquivo matriz ou master) da imagem em movimento criada: se no processo de 

conversão digital da imagem em movimento foram utilizados normas/padrões 
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internacionais ou nacionais; se foram utilizados guias de melhores práticas 

internacionais ou nacionais; se a instituição dispõe de uma política de preservação 

para as imagens em movimento digitais ou de um plano de desastres para a 

documentação audiovisual digital. 

 A instituição não produziu normativas para a salvaguarda das imagens em 

movimento digitais, não disponibilizava o acesso remoto a versões digitais de 

imagens em movimento de seu acervo e não dispunha de um repositório 

institucional para a disponibilização de versões digitais de imagens em movimento 

de seu acervo. 

 

5.1.2 Estaduais 

 

 Abaixo seguem as instituições da esfera estadual. 

 

 

 

5.1.2.1 Biblioteca Pública do Estado da Bahia – Setor de Braile (BPEB-SB) 

 

 Neste órgão estadual que comporta diversos setores, nós recebemos retorno 

do acervo de braile. Em ambos os instrumentos de coleta de dados preenchidos, 

respectivamente, em 26 de novembro de 2006 (formulário) e em 26 de janeiro de 

2015 (questionário), foram identificadas as  presenças dos seguintes temas/gêneros 

que caracterizavam predominantemente o acervo de imagens em movimento: 

cerimônias, despachos, discursos, homenagens, visitas, convênios, campanhas e 

solenidades oficiais; congressos, cursos, debates, conferências, encontros, fóruns, 

mesas-redondas, palestras, seminário, simpósios; entrevistas, depoimentos; eventos 

culturais, manifestações étnicas/religiosas. Sendo um setor para deficientes visuais, 

o material de imagem em movimento é descrito por voluntários para os usuários. Na 

visita presencial nós identificamos fitas K7, com áudios para os deficientes visuais.  
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    Figura 25: Fitas K7 do acervo  

Fonte: Fotografia de Antonio José Barreto Santos (13 jan. 2015) 

 

 No questionário houve mudança nos tipos de suportes e formatos. De fitas 

VHS e DVD, ampliaram para Quadruplex 1 polegada (aqui no Brasil também 

chamada de UP), Quadruplex 2 polegadas, CD, filme 9,5 mm. No entanto, não 

souberam identificar se existiam filmes 8 mm, filmes 35 mm em nitrato, fitas 

magnéticas betacam analógicas, fitas S-VHS e DVCAM. Continuam disponibilizando 

aos consulentes videocassete, televisão, espaço individual para projeção ou TV. 

Constatamos a ausência de leitores dos outros suportes supra citados. 

 

 

 

   Figura 26: Estante de fitas do acervo  

Fonte: Fotografia de Antonio José Barreto Santos (13 jan. 2015) 
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Figura 27: Fita do acervo com descrição em braile 

Fonte: Fotografia de Antonio José Barreto Santos (13 jan. 2015) 

 

 Mesmo não havendo nenhum funcionário do setor que já tenha participado de 

cursos ou treinamentos referentes à digitalização de imagens em movimento, nas 

duas fases consideraram que seminários, eventos culturais, entrevistas e programas 

informativos de modo geral são os segmentos mais importantes para serem 

digitalizados em uma experiência piloto. Por outro lado, no questionário da Fase 2 

apontaram que algum funcionário já havia participado de curso sobre tratamento de 

acervo de imagens em movimento, diferentemente do formulário de 2006. Avanço 

semelhante constatamos quanto à disponibilização de equipamentos úteis à 

documentação audiovisual. Na primeira fase da pesquisa assinalaram que havia 

equipamentos, relativamente novos, sem uso no setor há mais de seis meses, assim 

como faltava treinamento para o uso de equipamentos disponíveis no setor e 

também as instalações atuais eram inadequadas para adoção de novos 

equipamentos. Deixaram claro que dos três entraves somente o primeiro 

permaneceu. 

 A instituição também dispõe de uma política de preservação para as imagens 

em movimento analógicas e de um plano de desastres para a documentação 

audiovisual analógica. Quanto à produção de alguma norma para a salvaguarda das 

imagens em movimento analógicas não souberam informar. E por fim, nunca 

desenvolveram ou realizaram projeto de digitalização do acervo imagético, apesar 

de, ao menos em 2006, considerarem isso “bastante importante, útil”. 

 

5.1.2.2 Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (CREMEB-BA) 
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 O acervo audiovisual desse órgão federal está localizado no Centro de 

Documentação do Conselho Regional de Medicina da Bahia, o CEDOC. Entre 

05/07/2006 (na Fase 1 da pesquisa) e 25/02/2015 (na Fase 2) o acervo foi reduzido. 

Restaram apenas o grupo das cerimônias, despachos, discursos, homenagens, 

visitas, convênios, campanhas e solenidades oficiais e o grupo das entrevistas, 

depoimentos. Deixaram de predominar os congressos, cursos, debates, 

conferências, encontros, fóruns, mesas-redondas, palestras, seminário, simpósios, 

assim como os temas científicos e, surpreendentemente, ética médica e medicina. 

Todo esse material continua registrado exclusivamente em fitas VHS, CD e DVD. 

 

Figura 28: DVD do acervo 

Fonte: Fotografia de Antonio José Barreto Santos (13 jan. 2015) 

 

 O controle de consultas ao acervo de imagens em movimento, que antes era 

feito pela frequência de consulta, passou para o registro do usuário.  Conciliar os 

dois certamente traz uma apuração mais consistente. E se antes contratavam 

serviço externo para reproduzir VHS, hoje oferecem aos consulentes gravação em 

CD, gravação em DVD, reprodutor de DVD, fones de ouvidos e sala coletiva para 

projeção ou TV. Todos esses equipamentos são manuseados pelos funcionários do 

setor, sem que seja necessário treinamento específico. Nunca houve curso de 

tratamento ou digitalização de imagens em movimento para os funcionários do setor. 

Pelo fato de não assinalarem mais coleções de educação médica, somente eventos 

e entrevistas continuaram considerados os mais importantes para digitalização em 

experiência piloto. 
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Figura 29: VHS do acervo  

Fonte: Fotografia de Antonio José Barreto Santos (13 jan. 2015) 

 

 As respostas foram negativas nos quesitos produção de alguma norma para a 

salvaguarda das imagens em movimento analógicas feita pelas instituições, 

disposição de alguma política de preservação para as imagens em movimento 

analógicas, plano de desastres para a documentação audiovisual analógica e 

desenvolvimento ou realização de algum projeto de digitalização do acervo de 

imagens em movimento. 

 

5.1.2.3 Fundação Cultural do Estado da Bahia núcleo de Documentação e Pesquisa 

(Fase 1) e Núcleo de Memória das Artes (Fase 2) (FUNCEB/NMA) 

 

 Instituição da esfera estadual cujo o nome do setor de guarda do acervo de 

imagens em movimento era na Fase 1 (16/11/2006) núcleo de Documentação e 

Pesquisa e foi chamado de Núcleo de Memória das Artes quando o questionário da 

Fase 2 foi respondido em 21/01/2015. 

 No formulário da Fase 1, assinalaram como temas/gêneros que caracterizam, 

o acervo de imagens em movimento: Aventura; Biografia; Carnaval; Cerimônias; 

despachos, discursos, homenagens, visitas, convênios, campanhas e solenidades 

oficiais; Congressos, cursos, debates, conferências, encontros, fóruns, mesas-

redondas, palestras, seminário, simpósios; Desenho animado; Entrevistas, 

depoimentos; Eventos científicos; Eventos culturais; Infantil; Manifestações 

étnicas/religiosas; Teatro. 

 No questionário da Fase 2, para a mesma questão, marcaram: Artes 

plásticas; Biografias; Carnaval; Circo; Concertos, musicais, óperas, shows e recitais; 
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Congressos, cursos, debates, conferências, encontros, fóruns, mesas-redondas, 

palestras, seminário, simpósios; Lançamentos de livros; Dança/Balé; Entrevistas, 

depoimentos; Eventos culturais; História da cidade; Infantil; Manifestações 

étnicas/religiosas; Memória e museus; Teatro; Outro (Cinema, literatura, música).  

 Com relação aos formatos/suportes existentes no acervo de imagens em 

movimento, na Fase 1 havia: Filme Super 8, Filme 16 mm, Filme 35 mm, Fita VHS  

Fita S-VHS, U-MATIC,  DVCAM, Mini DV, CD e DVD. Na Fase 2,  existiam Fitas 

VHS,  CD e DVD. 

 Para controle de consultas ao acervo de imagens em movimento, adotavam 

na Fase 1, registro de usuários, frequência nas exibições de filmes e frequência de 

consulta. Este último também adotado na Fase 2. 

 O setor oferecia aos consulentes do acervo de imagens em movimento como 

serviços/equipamentos, base de dados internamente com vídeos digitais, 

reprodução de VHS na própria instituição, reprodução de S-VHS na própria 

instituição, reprodução de Betacam analógica na própria instituição, contratação de 

serviço externo para reprodução de betacam digital, gravação em CD, gravação em 

DVD, videocassete, televisão, reprodutor de DVD’s, ‘canhão’ para projeção de 

filmes, tela adequada para projeção de filmes, sala coletiva para projeção ou TV e 

sessões de exibições de filmes do acervo. No questionário da Fase 2, disseram 

contratar serviço externo para reprodução de VHS, contratação de serviço externo 

para reprodução de S-VHS, televisão, reprodução de DVD’s e sala coletiva para 

projeção ou TV. 

 Consideraram, no formulário da Fase 1, os filmes baianos como parte do 

acervo de imagem em movimento considerada mais importante para ser digitalizada 

em uma experiência piloto. No questionário da fase 2, a conversão de VHS para 

DVD, do Projeto Terça da Boa Música. Enquanto que na Fase 1 algum funcionário 

do setor já havia participado há mais de um ano de curso sobre tratamento de 

acervos de imagem em movimento, na Fase 2, a resposta foi negativa. Em ambas 

as Fases, algum funcionário do setor já havia participado há mais de uma ano de 

cursos ou treinamentos referentes a digitalização de imagens em movimento. Com 

relação a equipamentos úteis à documentação audiovisual disponíveis no setor, 

disseram na Fase 1, que as instalações atuais eram inadequadas para a adoção de 

novos equipamentos. Na Fase 2, assinalaram não haver equipamentos no setor que 

estivessem adequadas para a adoção de novos equipamentos.  
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 A instituição nunca produziu normativa para a salvaguarda das imagens em 

movimento analógicas, nem dispõe de um plano de desastres para a documentação 

audiovisual analógica, mas, na Fase 2, dispunha de uma política de preservação 

para as imagens em movimento analógicas. Em ambas as Fases, o setor 

desenvolveu ou realizou projeto de digitalização do acervo de imagens em 

movimento na própria instituição. 

 No formulário da Fase 1, responderam que até 3 pessoas estiveram 

diretamente ligadas à digitalização, que houve consultores externos à instituição na 

equipe. Mas não souberam dizer se foram produzidos relatórios técnicos sobre a 

digitalização. Os recursos financeiros para a realização da digitalização foram 

provenientes de apoios/parcerias/convênios e os recursos materiais (equipamentos) 

e humanos para a realização da digitalização foram provenientes unicamente da 

instituição. 

 Na Fase 2, entre 4 e 6 pessoas estiveram diretamente ligadas à digitalização 

de imagens em movimento, houve consultores externos à instituição na equipe de 

digitalização de imagens em movimento, assim como foram produzidos relatórios 

técnicos sobre a digitalização de imagens em movimento. Provieram unicamente da 

instituição, os recursos financeiros para a realização da digitalização de imagens em 

movimento e os recursos materiais (equipamentos) e humanos para a realização da 

digitalização de imagens em movimento são/foram provenientes.  

 Também nessa Fase, os aspectos predominantes que caracterizaram o 

processo de decisão sobre a digitalização de imagens em movimento foram a 

diminuição do manuseio de materiais frágeis ou valorosos, promoção do acesso via 

internet e desenvolvimento do conhecimento dos servidores técnicos. Na Fase 1, 

foram determinantes também a diminuição do manuseio de materiais frágeis ou 

valorosos, o retardamento do desaparecimento de materiais e a criação de coleções 

digitais para acesso interno.  

 Em ambas as Fases, todas as digitalizações foram feitas a partir do original e 

foi criada uma nova notação para a versão digital. Assim como, às exigências de 

qualidade das versões digitais foram estabelecidas durante as operações de 

digitalização. 

 Os dados que acompanham as versões digitais dos documentos de imagem 

em movimento da Fase 1 são: dados sobre avaliação/diagnóstico da coleção ou do 

item, dados sobre o desenvolvimento da coleção, procedência, localização do item 



81 

 

 

original, notação do item original, descrições, legendas, termos de indexação, 

características físicas do item original, direitos de propriedade, direitos de 

reprodução, diferentes versões digitais disponíveis (por exemplo: MPEG, AVI), 

nomes dos operadores da digitalização, data da digitalização e características do 

equipamento de digitalização. Na Fase 2, foram os dados sobre o desenvolvimento 

da coleção, procedência, localização do item original, notação do item original e 

legendas.   

 Na Fase1, tinham como equipamentos disponíveis para a digitalização: 

gravador de CD e DVD. Não sabiam informar a periodicidade da calibragem dos 

computadores, monitores, ilha de vídeo analógica e ilha de vídeo digital. 

Assinalaram como aspectos caracterizadores do ambiente de trabalho que foram de 

fato disponibilizados aos técnicos durante as operações de digitalização, acesso 

proibido a pessoas estranhas, ar condicionado, iluminação com controle de 

intensidade, e janelas com cortinas veda-luz. Com relação as escalas ou tarjetas 

utilizadas junto aos originais durante a digitalização responderam que não foram 

utilizadas, não responderam a questão sobre quais as versões digitais que foram 

criadas de um mesmo item original e não souberam informar como é armazenada a 

cópia de segurança da versão de maior resolução produzida de cada item (versão 

matriz ou master). 

 Na Fase 2, não souberam informar, alegando que os equipamentos 

pertenciam à empresa prestadora do serviço, quais os equipamentos disponíveis 

para a digitalização de imagens em movimento e nem como  foram as 

características do ambiente de trabalho dos técnicos durante as operações de 

digitalização de imagens em movimento. Também não souberam informar as 

seguintes questões: a  periodicidade da calibragem dos monitores, scanners e 

câmeras digitais usadas na captura; quais escalas ou tarjetas utilizadas junto aos 

originais durante a digitalização de imagens em movimento; quais as versões digitais 

de imagens em movimento que foram criadas de um mesmo item original;  como é 

armazenada a cópia de segurança da versão de maior resolução produzida de cada 

item (versão matriz ou master); qual o formato de arquivo da versão digital de 

preservação (arquivo matriz ou master) da imagem em movimento criada; se no 

processo de conversão digital da imagem em movimento foram utilizados 

normas/padrões internacionais; se no processo de conversão digital da imagem em 

movimento foram utilizados normas/padrões nacionais; se no processo de 
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conversão digital da imagem em movimento foram utilizados guias de melhores 

práticas internacionais; se no processo de conversão digital da imagem em 

movimento foram utilizados guias de melhores práticas nacionais. 

 A instituição nunca produziu normativa para a salvaguarda das imagens em 

movimento digitais e nem dispõe de um plano de desastres para a documentação 

audiovisual digital, mas possui uma política de preservação para as imagens em 

movimento digitais. Também disponibiliza o acesso remoto a versões digitais de 

imagens em movimento de seu acervo, inclusive ampliando a quantidade de itens 

disponíveis conforme vão sendo solicitados pelos consulentes do acervo 

(disponibilização por demanda), e dispõe de um repositório institucional para a 

disponibilização de versões digitais de imagens em movimento de seu acervo 

através do software Personal Home Library (PHL). 

 

5.1.2.4 Fundação Pedro Calmon - Centro de Memória da Bahia (FPC-CMB) 

 

 Na Fundação Pedro Calmon, órgão estadual, não há nome específico para 

um setor reservado à documentação audiovisual no Centro de Memória da Bahia.  

 Os temas/gêneros que caracterizam, predominantemente, o acervo de 

imagens em movimento continuam os mesmos, nas duas fases da pesquisa 

realizadas em 06/11/2006 e 18/03/2015: biografias; cerimônias, despachos, 

discursos, homenagens, visitas, convênios, campanhas e solenidades oficiais; 

congressos, cursos, debates, conferências, encontros, fóruns, mesas-redondas, 

palestras, seminário, simpósios; eventos culturais; manifestações étnicas/religiosas; 

memória e museus; policial.  

 Dentre os formatos/suportes que existem no acervo de imagens em 

movimento, o VHS que existia na primeira fase não consta mais, mas foram 

incluídos na segunda os UMATIC, DVD e o MP4.  

 No questionário de 2015, para o controle de consultas ao acervo de imagens 

em movimento a opção indicada foi 'Registro de usuários'. Em 2006, o acervo não 

estava aberto à consulta, e por isso não oferecia serviços/equipamentos aos 

consulentes. Na segunda fase, disponibilizaram base de dados internamente com 

vídeos digitais; fones de ouvidos e, na categoria ‘Outro’, um terminal de 

microcomputador.   
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 Quanto aos segmentos do acervo que consideravam mais importantes para 

serem digitalizadas em uma experiência piloto, em 2006 ignoraram essa questão e 

em 2015 responderam: “acervo audiovisual que possuímos foi produzido por nós 

mesmos. Uma parte acondicionada em fitas UMATIC, já convertido para MP4; e o 

restante já produzido em meio digital.”42 

 Sobre participação de algum funcionário do setor em curso de tratamento de 

acervo em movimento ou referentes à digitalização de imagens em movimento a 

resposta nas duas fases foi negativa. Na questão sobre equipamentos úteis a 

documentação audiovisual disponíveis no setor, em 2006, responderam que as 

instalações atuais são inadequadas para a adoção de novos equipamentos. Em 

2015, o respondente ignorou esta pergunta. 

 Também responderam na segunda fase, sobre se a instituição produziu 

alguma normativa para a salvaguarda das imagens em movimento analógicas: “sim, 

todo o material foi convertido e está disponível ao público. Foi contratada uma 

empresa para a realização desse serviço, e que realizou uma limpeza das fitas U-

MATIC.”43 Também foi afirmado que a instituição dispõe de uma política de 

preservação para as imagens em movimento analógicas, assim como de um plano 

de desastres para a documentação audiovisual analógica. 

 Na segunda fase, o setor havia desenvolvido um projeto de digitalização do 

acervo de imagens em movimento. Com relação a quantas pessoas estão/estavam 

diretamente ligadas à digitalização de imagens em movimento, não souberam 

informar, mesmo não havendo consultores externos à instituição na equipe de 

digitalização de imagens em movimento, o que é curioso, porque pressupõe um 

maior controle da equipe, por ser interna. 

 Produziram relatórios técnicos sobre a digitalização de imagens em 

movimento; os recursos financeiros para a realização da digitalização de imagens 

em movimento foram provenientes unicamente da instituição. Os recursos materiais 

(equipamentos) para a realização da digitalização de imagens em movimento foram 

provenientes unicamente da empresa prestadora do serviço. Os recursos humanos 

para a realização da digitalização de imagens em movimento foram provenientes 

unicamente da empresa prestadora do serviço. Assinalaram, como aspectos 

                                                 
42  Fundação Pedro Calmon - Centro de Memória da Bahia (FPC-CMB). Questionário (mar. 
2015). Comentário concedido ao questionário da Fase 2 da pesquisa. 
43  ____________. IDEM 
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predominantes que caracterizaram o processo de decisão sobre a digitalização de 

imagens em movimento, a diminuição do manuseio de materiais frágeis ou 

valorosos; diminuição do desaparecimento de materiais; criação de coleções digitais 

para acesso interno; promoção de acesso via internet. Também afirmaram que a 

digitalização de imagens em movimento foi feita a partir do original. Com relação à 

notação original do documento audiovisual foi criada uma nova notação para a 

versão digital. As exigências de qualidade das versões digitais das imagens em 

movimento foram estabelecidas antes da digitalização  

 Como dados que acompanham as versões digitais dos documentos de 

imagem em movimento foram assinalados: dados sobre avaliação/diagnóstico da 

coleção ou do item; dados sobre o desenvolvimento da coleção; procedência; 

localização do item original; descrições; legendas; características físicas do item 

original; diferentes versões digitais disponíveis (por exemplo: MPEG, AVI); data da 

digitalização; duração do arquivo digital em horas/minutos/segundos; resolução.  

 Não houve como informar quais equipamentos estavam disponíveis para a 

digitalização de imagens em movimento, pois os equipamentos pertenciam à 

empresa prestadora do serviço. Com relação à periodicidade da calibragem dos 

equipamentos, não souberam informar sobre os monitores e scanners, mas que era 

realizada semanalmente para câmeras digitais usadas na captura. No campo 'Outro 

(especifique, inclusive a periodicidade)' descreveram: “A calibragem das ‘Câmeras 

digitais usadas na captura’ é realizada a cada captura, por se tratar de ambientes 

distintos. Marcamos as opções 'Não sei informar' para 'Monitores, Scanners', porque 

o questionário nos obrigou, mas que não se aplica.” 

 Sobre calibragens realizadas em monitores, scanners, câmeras digitais 

utilizadas na captura ou em outros equipamentos, especificaram como são, 

basicamente, feitas as calibragens e quais instrumentos de calibração são utilizados:  

 

As calibragens são realizadas de acordo com procedimento padrão 
utilizado pelo operador, conforme indico abaixo: O material 
audiovisual produzido pelo Centro de Memória da Bahia é fruto do 
projeto Memórias Reveladas das Lutas Políticas na Bahia (1964- 
1985). São registros de memória de sujeitos que tiveram atuação 
durante o período da ditadura militar na Bahia. A "calibragem" 
nesse caso está relacionada à qualidade da imagem. Por padrão é 
configurada a filmadora para a captura FullHD 1080i, as demais 
definições são verificadas no local da captura, como: iluminação, 
velocidade, coloração, e sonorização, questões definidas pela equipe 
in loco. Vale salientar que a equipe é composta por servidores do 
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Centro de Memória da Bahia, e que receberam o devido 
treinamento.44  
 
 

 Sobre os aspectos caracterizadores do ambiente de trabalho que são de fato 

disponibilizados aos técnicos durante as operações de digitalização de imagens em 

movimento, assinalaram “Não há como informar, pois as operações foram realizadas 

em ambiente de trabalho da empresa prestadora do serviço”. Também não 

souberam informar quais escalas ou tarjetas utilizadas junto aos originais durante a 

digitalização de imagens em movimento. As versões digitais de imagens em 

movimento que foram criadas de um mesmo item original são dos formatos AVI e 

MP4. A cópia de segurança da versão de maior resolução produzida de cada item 

(versão matriz ou master) e mantida somente no HD (disco rígido). Além disso 

esclareceram: “Existem 2 cópias em HD, mas em endereços distintos”.45 Os 

formatos de arquivos da versão digital de preservação (arquivo matriz ou master) 

das imagens em movimento criadas são o AVI e o MP4. Foram utilizadas 

normas/padrões internacionais no processo de conversão digital da imagem em 

movimento:  

 

   Foi bastante difícil encontrar uma empresa que tivesse a capacidade 
   de converter os arquivos originais, que se encontram em fitas U-Matic, 
   e que tivesse interesse em realizar o serviço para o Estado, devido às 
   exigências para a contratação. A única empresa interessada era de                    
   Minas Gerais, e dentre as possibilidades de arquivos para os quais ela 
   se propôs a converter, escolhemos o com a menor margem de perda 
   durante o processo.46 
 

 Quanto à utilização de normas/padrões nacionais no processo de conversão 

digital da imagem em movimento, não souberam informar. Também não souberam 

informar se no processo de conversão digital da imagem em movimento foram 

utilizados guias de melhores práticas internacionais e/ou nacionais. 

 A instituição produziu como normativa para a salvaguarda das imagens em 

movimento digitais a existência de mais de um backup em disco rígido em endereço 

distinto. 

 A instituição dispõe de uma política de preservação para as imagens em 

movimento digitais assim como de um plano de desastres para a documentação 

                                                 
44 ___________. IDEM 
45 ___________. IDEM 
46 ___________. IDEM 
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audiovisual digital e de um repositório institucional para a disponibilização de 

versões digitais de imagens em movimento de seu acervo: “A Fundação Pedro 

Calmon, da qual somos uma unidade, utiliza o repositório Dspace.”47 Por fim, não 

disponibiliza o acesso remoto a versões digitais de imagens em movimento de seu 

acervo.   

 

5.1.3 Municipais 

 

 Abaixo seguem as instituições da esfera municipal. 

 

5.1.3.1 Fundação Gregório de Matos - Setor de Arquivos Audiovisuais (FGM-SAA) 

 

 Em 10/11/2006, a Fundação Municipal Gregório de Matos ainda não possuía 

um nome para seu acervo audiovisual. Na visita técnica de 05/02/2015, constata-se 

que, além de oficializar uma nomenclatura, Setor de Arquivos Audiovisuais, o setor 

havia sido transferido do 5º e último andar para o 3º. É um arquivo audiovisual com 

muitas deficiências. 

 Apesar de possuir, pelo menos, material em filme super 8, filme 8 mm, filme 

16 mm, VHS, CD, DVD, o setor não oferece aos consulentes nenhum 

serviço/equipamento para acesso ao conteúdo. Não sabem identificar ou não sabem 

se existem fitas S-VHS, U-MATIC, Quadruplex 1 polegada, Quadruplex 2 polegadas, 

DVCAM e Mini DV. Apontam o acervo como não disponibilizado para consulta, por 

isso não há nenhum tipo de controle. Assim, também não sabem precisar quais 

segmentos do acervo considerariam mais importantes para serem digitalizadas em 

uma experiência piloto. 

 No entanto, pelos títulos, caracterizam como temas/gêneros predominantes 

arquitetura, carnaval, cerimônias, despachos, discursos, homenagens, visitas, 

convênios, campanhas e solenidades oficiais; eventos culturais, história da cidade, 

inaugurações, reformas, serviços e obras públicas. Somente temas de 

manifestações étnicas/religiosas, natureza e teatro, foram excluídos do questionário 

da Fase 2. 

                                                 
47 ___________. IDEM 
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 Essas questões são em parte esclarecidas na última questão, a dos 

comentários gerais: 

    
Há uma quantidade de filmes em rolos, acondicionados em caixas de 
metal, identificados apenas por uma relação nominal. Faltam 
equipamento e pessoal especializado para catalogar e disponibilizar 
a informação. São de extrema importância medidas de restauração e 
de resgate do conteúdo para a preservação da memória que este 
acervo guarda.48 

  

 Ainda nenhum funcionário do setor participou de curso sobre tratamento ou 

digitalização de acervos de imagens em movimento. Respondem que 'não há 

equipamentos no setor que estejam sem uso há mais de seis meses' e que 'o setor 

não possui equipamentos que exijam treinamento específico para uso', por não 

existir equipamento algum ou estarem todos com defeito. Afirmam que as 

instalações atuais são inadequadas para a adoção de novos equipamentos.  

 Sobre normas, política de preservação, plano de desastres e projeto de 

digitalização do acervo de imagens em movimento as respostas, de 2005 a 2016, 

foram todas negativas. 

 

5.2 INSTITUIÇÕES QUE NÃO RESPONDERAM AO QUESTIONÁRIO DA FASE 2  

 

 Essas são as instituições que não nos responderam o questionário da Fase 2. 

As respectivas justificativas são apresentadas a seguir. 

 

5.2.1 Federais 

 

 Abaixo as instituições da esfera federal. 

 

5.2.1.1 Colégio Militar de Salvador - Seção de idiomas (CMS)  

 

 Apesar de procurado muitas vezes, na Fase 2, esse órgão federal não 

respondeu às nossas solicitações de visitas e nem respondeu ao questionário 

enviado por e-mail. 

 

                                                 
48 Fundação Gregório de Matos - Setor de Arquivos Audiovisuais (FGM-SAA). Questionário (fev. 
2015). Comentário concedido ao questionário da Fase 2 da pesquisa. 
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5.2.1.2 UFBA - Escola de Nutrição (UFBA/NUT-BIB) (Fase 1) / Faculdade de 

Medicina (UFBA/MED-BIB) (Fase 1) / Instituto de Saúde Coletiva (UFBA/ISC-BIB) 

(Fase 1) e UFBA – Biblioteca Universitária de Saúde Prof. Álvaro Rubim Pinho 

(UFBA/BUS) (Fase 2) 

 

 Na Fase 1, essas bibliotecas federais funcionavam nos respectivos órgãos de 

forma independente. Desde 2010, elas foram transferidas para a Biblioteca 

Universitária de Saúde Prof. Álvaro Rubim Pinho, no bairro da Canela. 

 No entanto, não nos retornaram a resposta do questionário na Fase 2. 

 

5.2.1.3 UFBA - Faculdade de Ciências Contábeis (UFBA/FCC-BIB) 

 

 Na Fase 2, esse órgão federal não possuía mais acervo audiovisual. A 

biblioteca foi transferida do bairro da Piedade para o bairro do Canela, restando 

somente o acervo de material impresso.  

 

5.2.1.4 UFBA - Instituto de Geociências (UFBA/GEO-BIB) 

 

 Apesar de procurado muitas vezes, na Fase 2, o setor desse órgão federal 

não respondeu ao questionário enviado por e-mail. 

 

5.2.1.5 UFBA – Escola de Música (UFBA/MUS-BIB) 

 

         Órgão federal cuja biblioteca não possui mais acervo audiovisual. 

 

 

5.2.2 Estaduais 

 

 Abaixo seguem as instituições da esfera estadual. 

 

5.2.2.1 Assembleia Legislativa da Bahia - Circuito interno de TV (ALBA) 
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 Apesar de procurado muitas vezes, na Fase 2, esse órgão estadual não 

respondeu às nossas solicitações de visitas e nem respondeu ao questionário 

enviado por e-mail. 

 

5.2.2.2 Conselho Regional de Economia da Bahia (Superintendência) 

(CORECON/BA-SUP) 

  

 Esse órgão estadual alegou que o acervo audiovisual foi extinto. 

 

5.2.2.3 Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CROBA) 

 

           Esse órgão estadual não possui mais acervo audiovisual. 

 

5.2.3 Municipais 

 

 Abaixo seguem as instituições da esfera municipal. 

 

5.2.3.1 Empresa de Turismo S/A (Documentação e Pesquisa) (EMTURSA) (Fase 1) / 

Atualmente Empresa Salvador de Turismo (SALTUR) (Fase 2)  

                

         Esse órgão municipal alegou que o acervo audiovisual foi extinto. 
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6. ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 

 No decorrer das visitas observamos muitas mudanças nesses quase dez 

anos que separam as duas fases da pesquisa. Infelizmente, a grande maiorias delas 

foram para ruim. A começar pela falta de retorno na Fase 2 por parte de 11 

instituições. Destas, cinco não possuem mais o acervo, o que é preocupante e 

demonstra que muito material audiovisual tem se perdido. 

 Dos outros 24 acervos somente três já haviam desenvolvido ou realizou 

algum projeto de digitalização do acervo de imagens em movimento (UFBA - 

Instituto de Química (UFBA/QUI-BS); Fundação Cultural do Estado da Bahia núcleo 

de Documentação e Pesquisa (Fase 1) e Núcleo de Memória das Artes (Fase 2) 

(FUNCEB/NMA);  Fundação Pedro Calmon - Centro de Memória da Bahia (FPC-

CMB)). O que nos surpreende é que somente uma é federal, que, teoricamente, 

seriam detentoras de mais recursos e que são maioria na nossa pesquisa. 

 

       Gráfico 1:  Instituições da Fase 1                    Gráfico 2: Instituições da Fase 2 

             Fonte: Grupo CRIDI                         Fonte: Grupo CRIDI 

 

 Outro aspecto é o desinteresse e desconhecimento da maioria das 

instituições pelos respectivos materiais audiovisuais. Muitos estavam relegados a 

gavetas, em condições impróprias de armazenamento. Tidos como material 

irrelevante e pouco acessado, seus conteúdos são desconhecidos em muito. O que 

intensifica esse desconhecimento é a obsolescência tanto dos suportes quanto dos 

82,9%

11,4%

5,7%

Federal

Estadual

Municipal

83,3%

12,5%
4,2%

Federal

Estadual

Municipal
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leitores. Muitos VHS apresentam desgastes e marcas de mofos e as instituições 

carecem de videocassetes, em especial que funcionem. Por essas e outras 

questões, constata-se um olhar que passa ao largo desses materiais. Os que estão 

dentro de bibliotecas aparecem como meros coadjuvantes.  

 

 

 

Tabela 1: Fase 1 - Formatos e suportes 

 

 

 Fonte: Grupo CRIDI 

 

Os formatos/suportes ind icados aba ixo  existem no acervo de imagens em movimento?

Answer Options EXIST E NÃO EXIST E

Filme 8 mm 0 9 4 13

Filme Super 8 2 8 4 14

Filme 9,5 mm 0 8 4 12

Filme 16 mm 2 8 4 14

Filme 18 mm 0 9 4 13

Filme 35 mm 2 8 3 13

Fita magnética betamax 0 8 8 16

Fita magnética betacam analógico 1 6 8 15

Fita magnética betacam digital 0 7 9 16

Fita VHS 34 0 1 35

Fita S-VHS 2 6 8 16

U-MATIC 1 6 9 16

Quadruplex 1 poleg. 0 7 9 16

Quadruplex 2 poleg. 0 7 9 16

DVCAM 1 6 7 14

Mini DV 3 6 8 17

CD 22 3 1 26

DVD 14 6 1 21

Outro (especifique) 2

answered question 35

NÃO SEI SE 

EXIST E /  NÃO 

SEI 

IDENT IFICAR

Response 

Count
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Tabela 2: Fase 2 - Formatos e suportes 

 Fonte: Grupo CRIDI 

  

 Há exceções, como é o caso da Escola de Formação Complementar do 

Exército e Colégio Militar de Salvador (EFCEx e CMS), que possui um acervo 

organizado, com aclimatação equilibrada e equipamentos conservados dentro da 

biblioteca. Na Fase 2 adotaram os DVD, além de VHS e CD, com temas voltados 

para educação e disciplinas escolares. Apesar de ignorarem a pergunta sobre 

digitalização em 2006, em 2015 a levaram em consideração, devido à aceleração 

das tecnologias. Os alunos não podem levar o material para casa, o que certamente 

desestimula ainda mais a utilização do acervo audiovisual, que segundo eles é 

praticamente nula. O que é uma pena, pois possuem os leitores funcionando. Falta 

também um estímulo por parte do setor em conscientizar os alunos desse material e 

da possibilidade de acesso. Apontam que há equipamentos que exigem treinamento 

específico para uso, o que também é um problema, já que o material continua 

parado. E eles não têm nenhum projeto de digitalização, o que ainda é mais 

preocupante. A visita do grupo de pesquisa despertou o interesse deles em 

desenvolver uma cartilha de conscientização da importância da preservação 

Os fo rmatos/suportes ind icados aba ixo  existem no acervo de imagens em movimento?

Answer Options EXIST E NÃO EXIST E

Filme 8 mm 1 20 3 24

Filme Super 8 1 21 2 24

Filme 9,5 mm 1 21 2 24

Filme 16 mm 1 21 2 24

Filme 18 mm 0 21 3 24

Filme 35 mm em triacetato 0 22 2 24

Filme 35 mm em diacetato 0 22 2 24

Filme 35 mm em poliéster 1 21 2 24

Filme 35 mm em nitrato 0 21 3 24

Fita magnética betamax 0 22 2 24

Fita magnética betacam analógico 4 18 2 24

Fita magnética betacam digital 0 21 3 24

Fita VHS 22 2 0 24

Fita S-VHS 2 16 6 24

U-MATIC 1 18 5 24

Quadruplex 1 poleg. 1 18 5 24

Quadruplex 2 poleg. 1 18 5 24

DVCAM 0 17 7 24

Mini DV 1 17 6 24

CD 19 5 0 24

DVD 22 2 0 24

Outro (especifique) 4

answered question 24

NÃO SEI SE 

EXIST E /  NÃO SEI 

IDENT IFICAR

Response 

Count
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audiovisual. Não houve grandes mudanças na instituição entre as duas fases da 

pesquisa, pois o acesso continua baixo, apesar da inserção de DVD.  

 Nos quadros abaixo temos uma dimensão de como a disponibilização de 

equipamentos e serviços diminuiu consideravelmente entre a Fase 1 e Fase 2, sinal 

de escassez dos suportes. As únicas exceções foram as disponibilidades de 

arquivos com relação a disponibilização de dados digitais e de internet, conforme 

tabelas abaixo. 

 

 

Tabela 3: Fase 1-  Serviços e equipamentos 

 

 Fonte: Grupo CRIDI 

Answer Options

3,7% 1

3,7% 1

Reproduz VHS na própria instituição 18,5% 5

Contrata serviço externo para reproduzir VHS 25,9% 7

Reproduz S-VHS na própria instituição 7,4% 2

Contrata serviço externo para reproduzir S-VHS 7,4% 2

Reproduz Betacam analógica na própria instituição 3,7% 1

3,7% 1

Reproduz Betacam digital na própria instituição 0,0% 0

Contrata serviço externo para reproduzir Betacam digital 7,4% 2

Gravação em CD 44,4% 12

Gravação em DVD 25,9% 7

Videocassete 63,0% 17

Televisão 74,1% 20

Reprodutor de DVD’s 22,2% 6

Fones de ouvidos 25,9% 7

‘Canhão’ para projeção de filmes 37,0% 10

Tela adequada para projeção de filmes 25,9% 7

Espaço individual para projeção ou TV 11,1% 3

Sala coletiva para projeção ou TV 44,4% 12

Sessões de exibições de filmes do acervo 22,2% 6

Outro (especifique) 11,1% 3

answered question 27

skipped question 9

O Setor OFERECE AOS CONSULENT ES do acervo  de  imagens em 

movimento  a lgum dos serviços/equipamentos ind icados aba ixo?

Response 

Percent

Response 

Count

Disponibiliza base de dados internamente com vídeos 

digitais

Disponibiliza base de dados na internet com vídeos 

digitais

Contrata serviço externo para reproduzir Betacam 

analógica
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Tabela 4: Fase 2 - Serviços e equipamentos Fase 2 

 

 Fonte: Grupo CRIDI 

 

 Já a biblioteca Djalma Ramos da Maternidade Climério de Oliveira da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA-MCO-BDR) possui apenas 3 materiais, dois 

VHS e um DVD. No entanto, não possuem reprodutor de VHS, o que impossibilita a 

visualização do conteúdo. Motivo que urgência a digitalização desse pequeno 

acervo. Na resposta sobre quais partes do acervo de imagem em movimento 

considerariam mais importantes para serem digitalizadas em uma experiência piloto, 

responderam: o “acervo geral para consulta e restrito para empréstimo / devolução 

Answer Options

4,2% 1

12,5% 3

Reproduz VHS na própria instituição 8,3% 2

Contrata serviço externo para reproduzir VHS 8,3% 2

Reproduz S-VHS na própria instituição 0,0% 0

Contrata serviço externo para reproduzir S-VHS 4,2% 1

Reproduz Betacam analógica na própria instituição 0,0% 0

0,0% 0

Reproduz Betacam digital na própria instituição 0,0% 0

Contrata serviço externo para reproduzir Betacam digital 0,0% 0

Gravação em CD 33,3% 8

Gravação em DVD 25,0% 6

Videocassete 16,7% 4

Televisão 29,2% 7

Reprodutor de DVD’s 29,2% 7

Fones de ouvidos 16,7% 4

‘Canhão’ para projeção de filmes 4,2% 1

Tela adequada para projeção de filmes 4,2% 1

Espaço individual para projeção ou TV 8,3% 2

Sala coletiva para projeção ou TV 25,0% 6

Sessões de exibições de filmes do acervo 8,3% 2

Outro (especifique) 45,8% 11

answered question 24

skipped question 0

O Setor OFERECE AOS CONSULENT ES do acervo  de  imagens em 

movimento  a lgum dos serviços/equipamentos ind icados aba ixo?

Response 

Percent

Response 

Count

Disponibiliza base de dados internamente com vídeos 

digitais

Disponibiliza base de dados na internet com vídeos 

digitais

Contrata serviço externo para reproduzir Betacam 

analógica
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cadastrado pelo SIBI/UFBA”. Ficamos sem entender se se referiam ao próprio 

acervo audiovisual ou de todo o sistema da UFBA. Ou até mesmo se pensaram nos 

acervos impressos. Outro fator curioso é que em 2006 informaram as instalações 

eram inadequadas à aquisição de novos equipamentos, no entanto na Fase 2 

apontaram que sim, o que nos leva a crer que talvez estejam faltando poucos 

passos para propiciar um trabalho de digitalização. Também que os funcionários do 

setor já haviam participado de cursos sobre tratamento de acervos de imagens em 

movimento e que receberam treinamentos (havia mais de um ano, então) referentes 

à digitalização, mas o serviço nunca foi realizado. Curioso constatarmos que em 

ambas as Fases não há sequer um funcionário que tenha feito um curso de 

tratamento de acervos há menos de um ano. E a maioria esmagadora nunca fez. 

Muito disso se deve ao fato de serem cursos caros e realizados geralmente na 

Cinemateca de São Paulo ou outros órgãos do mesmo porte. 

 

Gráfico 3:  Fase 1 - Algum funcionário do setor já participou de curso sobre TRATAMENTO 

DE ACERVOS DE IMAGENS EM MOVIMENTO? 

 Fonte: Grupo CRIDI 

 

Gráfico 4:  Fase 2 - Algum funcionário do setor já participou de curso sobre TRATAMENTO 

DE ACERVOS DE IMAGENS EM MOVIMENTO? 

4,2%

95,8%

SIM, há mais de 

um ano.

SIM, há menos 

de um ano.

  

Fonte: Grupo CRIDI 

11,4%

88,6%

SIM, há mais 

de um ano.

SIM, há menos 

de um ano.

NÃO.
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 A digitalização é outro fator alarmante. Como dissemos, apenas três 

instituições realizaram digitalização, correspondendo a 12,5% do total e mesmo 

assim com recursos parcos.  

 

Gráfico 5: O Setor desenvolve ou já realizou algum projeto de digitalização do acervo de imagens em 

movimento? 

 Fonte: Grupo CRIDI 

 

 O Instituto de Química (UFBA/QUI-BS), por exemplo, teve em ambas as fases 

a digitalização realizada na própria instituição, o que demonstra a pró atividade do 

setor, mas por outro lado também o desconhecimento de especificações técnicas, 

como o formato do arquivo digital gerado, por exemplo, ou nem sabiam identificar ou 

se existiam muitos suportes/formatos na fase 1. A Fundação Cultural do Estado da 

Bahia Núcleo de Documentação e Pesquisa (Fase 1) e Núcleo de Memória das 

Artes (Fase 2) (FUNCEB/NMA) demonstrou ter tido mais recursos contando com 

auxílio financeiro para a realização da digitalização provenientes de 

apoios/parcerias/convênios. Mas os recursos materiais (equipamentos) e humanos 

para a realização da digitalização foram provenientes unicamente da instituição. O 

acervo na Fase 1 era vasto, com Super 8, Filme 16 mm, Filme 35 mm, Fita VHS  Fita 

S-VHS, U-MATIC,  DVCAM, Mini DV, CD e DVD, mas na Fase 2 só possuíam VHS,  

CD e DVD, talvez por terem realizado projeto de digitalização do acervo, o que pode 

ter gerado migrações. A Fundação Pedro Calmon - Centro de Memória da Bahia 

(FPC-CMB) é a única que possui o formato MP4, que é leve e de fácil acesso via 

internet. Na segunda fase, o setor havia desenvolvido um projeto de digitalização do 

acervo de imagens em movimento. Foi a única dessas a produzir uma normativa 

para a salvaguarda das imagens em movimento digitais a existência de mais de um 

12,5%

87,5%

Sim

Não
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backup em disco rígido em endereço distinto, a possuir uma política de preservação 

para as imagens em movimento digitais assim como de um plano de desastres para 

a documentação audiovisual digital e de um repositório institucional para a 

disponibilização de versões digitais de imagens em movimento de seu acervo.  

Também, dessas, foi a única que respondeu na segunda fase, que a instituição 

produziu alguma normativa para a salvaguarda das imagens em movimento 

analógicas, o que corresponde a 4,2% do total no gráfico. Por isso, se tornou a 

instituição mais avançada em termos de preservação audiovisual. 

 

Gráfico 6: A instituição produziu alguma normativa para a salvaguarda das imagens em movimento 

analógicas? 

 

 Fonte: Grupo CRIDI 

 

  

Diferente desse outro órgão estadual que faz parte da mais importante 

biblioteca da Bahia - a Biblioteca Pública do Estado da Bahia – Setor de Braile 

(BPEB-SB). Na Fase 2 apontaram um avanço com relação a algum funcionário já ter 

participado de curso sobre tratamento de acervo de imagens em movimento -  

fazendo parte de um pequeno grupo - mas não vemos a presença de material 

digitalizado. Em muito isso se deve, mais uma vez, a falta de órgãos competentes na 

cidade que propiciem esses cursos. Sabemos a burocracia que muitas vezes 

assaltam a liberação de verbas do setor público, que seriam direcionadas não só 

para o pagamento do curso, mas para hospedagem, alimentação. São fatores que 

dificultam ainda mais a qualificação dos funcionários.   

 

70,8%

25,0%

4,2%

Não

Não sei informar

Sim (especifique)



98 

 

 

 

 

Gráfico 7: Fase 1 - Algum funcionário do setor já participou de cursos ou treinamentos 

referentes a DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS EM MOVIMENTO? 

 

11,4%

2,9%

85,7%

SIM, há mais de 

um ano.

SIM, há menos de 

um ano.

NÃO.

  

Fonte: Grupo CRIDI 

 

 

Gráfico 8: Fase 2 - Algum funcionário do setor já participou de cursos ou treinamentos 

referentes a DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS EM MOVIMENTO? 

 

4,2%

95,8%

SIM, há mais de um 

ano.

SIM, há menos de 

um ano.

NÃO.

  

Fonte: Grupo CRIDI 

 

 Mas é uma das poucas que dispõe de uma política de preservação para as 

imagens em movimento analógicas e de um plano de desastres para a 

documentação audiovisual analógica. No Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-

BA-SEBLIM), percebemos um equilíbrio entre os temas das duas Fases, 

praticamente voltados para acontecimentos políticos. Possuem os mesmos suportes 

nas duas fases, mas devem atentar para a obsolescência dos suportes. Uma 

migração deve ser pensada. Na realidade, eles só possuem DVD como leitor, para 
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todos os outros precisam de uma empresa externa. Na Fase 1, também 

demonstraram despreparo ao não saber identificar ou se existiam alguns suportes. 

Também houve uma diminuição nos serviços oferecidos aos consulentes. 

 Em casos como da Supervisão de Documentação e Disseminação de 

Informações da Unidade Estadual da Bahia do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE-BA-SDI) constata-se um pequeno, mas controverso 

amadurecimento do setor entre as duas Fases. Ao menos no que diz respeito aos 

temas presentes no acervo – que são totalmente voltados para pesquisas 

demográficas e afins – mas que na Fase 1 foram desconsiderados. Também 

passaram a considerar o setor pertencente ao universo da pesquisa em 2015, 

salientando a percepção de importância que têm sobre esse material. A existência 

de VHS também é preocupante, pois não possuem mais leitores e as fitas já estão 

se desgastando, já que não há armazenamento cuidadoso, o material fica em 

gavetas. Os DVD ficam em estantes. Outra questão é o despreparo dos 

funcionários, que não souberam responder se havia fitas S-VHS no acervo e nunca 

receberam treinamento algum com relação a acervos audiovisuais.  Nem mesmo 

registram os acessos de usuários ao acervo.  

 Centrando em instituições da UFBA percebemos dilemas semelhantes. A 

Seção Memória Biblioteca Reitor Macedo Costa, que é a central, deveria ser uma 

das prioridades de digitalização dos órgãos públicos. Há muita coisa em VHS com 

registros de momentos da Escola de Dança e outros e o setor sequer possui um 

aparelho para leitura. Além disso, algumas fitas já demonstram presença de mofos. 

O setor apresentou melhoras no conhecimento do acervo, sendo mais específico 

quanto ao tipo de suportes e também não demonstrando desconhecimento completo 

de alguns outros, como ocorreu na Fase 1. A consulta hoje se demonstra muito 

dificultosa por conta da necessidade de ofício emitido por professor para ter acesso 

ao conteúdo do acervo. É compreensível, devido à fragilidade e exclusividade do 

material, mas isso afasta ainda mais o público.  

Outra questão é que na Fase 1 salientaram que algum funcionário do setor já havia 

participado de curso sobre tratamento de acervos de imagens em movimento e de 

cursos ou treinamentos referentes a digitalização de imagens em movimento, ambos 

há mais de um ano, mas os frutos não parece terem sido colhidos, pois o setor 

nunca desenvolveu ou realizou algum projeto de digitalização do acervo de imagens 

em movimento. 
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 Outro setor dessa mesma biblioteca, o Centro de Estudos Baianos, apontou 

um crescimento no acervo, mas mantiveram os mesmos tipos de suportes, com 

predominância dos VHS, que correm o risco de danificar. Nas duas Fases 

demonstraram desinteresse em digitalizar esses materiais, por possuírem outras 

prioridades. O que não confere com o comentário final, em que consideram de 

grande importância disponibilizar via internet o material, em especial os assuntos 

voltados para a Bahia. 

 A Escola de Administração da UFBA também possui seu acervo audiovisual 

na biblioteca, uma diversidade de formatos/suportes surpreende nessa instituição. 

Na Fase 2 acusaram possuir fitas S-VHS, fita S-VHS compact, fita magnética 

betacam analógico, DVD e VHS. O que tem de surpreendente, tem de preocupante, 

pois serão necessários diversos leitores para dar conta desses formatos. Todos 

eles, com exceção dos DVD, antigos. Essa é uma questão que trouxe dados 

decrescentes entre as duas fases. Observamos o que cerca de 10 anos podem 

fazer, em tempos atuais, com a audiovisual. A obsolescência é visível e segue 

inversa às medidas preventivas. 

 

Tabela 5: Fase 1 - Assinale as questões que considerar verdadeiras. Com relação a 

EQUIPAMENTOS ÚTEIS À DOCUMENTAÇÃO AUDIOVISUAL disponíveis no setor 

 

 Fonte: Grupo CRIDI 

 

Answer Options

10,3% 3

27,6% 8

20,7% 6

55,2% 16

58,6% 17

24,1% 7

answered question 29

skipped question 7

Response 

Percent

Response 

Count

Há equipamentos, relativamente novos, sem uso no 

setor há mais de seis meses.

Não há equipamentos no setor que estejam sem uso há 

mais de seis meses.

Falta treinamento para o uso de equipamentos 

disponíveis no setor.

O setor não possui equipamentos que exijam 

treinamento específico para uso.

As instalações atuais são inadequadas para a adoção 

de novos equipamentos.

As instalações atuais são adequadas para a adoção de 

novos equipamentos.
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Tabela 6: Fase 2 - Assinale as questões que considerar verdadeiras. Com relação a 

EQUIPAMENTOS ÚTEIS À DOCUMENTAÇÃO AUDIOVISUAL disponíveis no setor 

 

Fonte: Grupo CRIDI 

  

 Ficamos sem entender como pode haver por parte deles disponibilização de 

base de dados na internet com vídeos digitais do acervo se nunca houve projeto de 

digitalização do acervo de imagens em movimento. O que nos leva a pensar que se 

equivocaram no entendimento da pergunta. Demonstraram também desinteresse na 

preservação do material audiovisual quando dizem desnecessário curso de 

atualização técnica devido a quantidade do acervo. Na realidade, possuem um dos 

maiores acervos que nós visitamos. A Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia - 

Biblioteca Setorial (UFBA-EMVZ-BS) demonstrou um despreparo ao não saber, na 

Fase 2, identificar ou se existiam a maioria dos suportes presentes do questionário. 

Ou seja, não há preparo mínimo por parte dos profissionais para lidar com esse 

material. Como houve uma migração, saindo da Escola de Veterinária para a 

Biblioteca Central Reitor Macedo Costa, da UFBA, alguns serviços deixaram de ser 

oferecidos, como sala para projeção de filmes, por exemplo. Por outro lado, 

demonstraram uma mudança de percepção do acervo, quando consideraram na 

Fase 2, que os VHS deveriam ser priorizados para digitalização, diferentemente da 

Fase 1 em que achavam desnecessário devido ao pouco acervo. Mesmo tendo um 

funcionário que havia feito um curso ou treinamento referente a digitalização. 

 A Escola Politécnica - Engenharia Elétrica (Fase 1) e Secretaria 

Administrativa (Fase 2) possuem um acervo antigo, já que possuem somente VHS. 

Answer Options

4,3% 1

43,5% 10

13,0% 3

52,2% 12

47,8% 11

26,1% 6

answered question 23

skipped question 1

Response 

Percent

Response 

Count

Há equipamentos, relativamente novos, sem uso no 

setor há mais de seis meses.

Não há equipamentos no setor que estejam sem uso há 

mais de seis meses.

Falta treinamento para o uso de equipamentos 

disponíveis no setor.

O setor não possui equipamentos que exijam 

treinamento específico para uso.

As instalações atuais são inadequadas para a adoção 

de novos equipamentos.

As instalações atuais são adequadas para a adoção de 

novos equipamentos.
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O que demonstra a falta de atualização do acervo, nem mesmo havendo DVD. Os 

CD existentes não contêm imagem em movimento. Assim como a biblioteca do 

Instituto de Ciência da Informação (UFBA/ICI-BIB), onde também demonstraram 

despreparo em relação aos tipos de suportes/formatos existentes no setor, não 

sabendo identificar ou se existia boa parte deles na Fase 1. Na Fase 2, conseguiram 

ser específicos quanto aos VHS, o que é um avanço. Outra perda é não continuarem 

disponibilizando serviços aos usuários. Na Faculdade de Filosofia e Ciências 

Humanas (UFBA/FFCH-BIB), que comporta na Fase 2 os acervos do Centro de 

Recursos Humanos e do Museu de Arqueologia e Etnologia (Núcleo de 

Documentação e Referência), observamos um compromisso maior nas respostas do 

questionário da Fase 2 quando comparado ao formulário da Fase 1, quando 

deixaram muitas perguntas sem respostas. Na Faculdade de Direito o pouco valor 

dado ao acervo audiovisual é percebido quando o setor que adotava os registros de 

usuários e frequência de consulta para o controle de consultas ao acervo de 

imagens em movimento e oferecia aos consulentes videocassete, televisão e fones 

de ouvidos como serviços/equipamentos na Fase 1, extingue essas atividades na 

fase subsequente. Os gráficos abaixo demonstram como o percentual de “Outro 

(especifique)”, que virou sinônimo de ausência de controle, cresceu drasticamente 

entre a fase 1 e a fase 2: 

 

Gráfico 9: Fase 1 - O Setor adota alguma das opções, indicadas a seguir, para o controle de 

consultas ao acervo de imagens em movimento?  

 

Fonte: O Autor da pesquisa 

Registro de 

usuários

Frequência 

nas 

exibições de 

filmes

Frequência 

de consulta

Outro 

(especifique)

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8
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Gráfico 10: Fase 2 - O Setor adota alguma das opções, indicadas a seguir, para o controle de 

consultas ao acervo de imagens em movimento?  

 

Fonte: Grupo CRIDI 

 

 A Faculdade de Educação da UFBA também demonstra um certo despreparo 

por conta dos funcionários por não saberem se existe ou identificar muito 

formatos/suportes que nós especificamos no questionário de ambas as fases. Mas 

são uma das poucas instituições que possuem bastante serviços para os usuários. E 

a biblioteca que era do Instituto de Física (UFBA) mas também foi transferida para a 

Central da UFBA, sequer sabiam identificar ou se existiam muitos suportes/formatos 

em ambas as fases. O setor demonstrou competência no questionário da Fase 2 ao 

possuir uma normativa produzida pela instituição para a salvaguarda das imagens 

em movimento analógicas: “O Regulamento de Empréstimo determina que este tipo 

de material não estará disponível para empréstimo domiciliar, sendo exclusivo para 

consulta na Biblioteca.”  Algo raro dentre essas instituições pesquisadas. 

 

 

 

 

 

 

Registro de 

usuários

Frequência 

nas exibições 

de filmes

Frequência 

de consulta

Outro 

(especifique)

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5
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7 CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa procurou investigar como se processa a preservação de 

imagens em movimento, visando não só a aprofundar o assunto e trazer 

esclarecimentos, mas também abordar um tema ainda pouco explorado no meio 

acadêmico da biblioteconomia e documentação e da arquivologia. Grupos como o 

CRIDI estão lutando há mais de 10 anos e são grandes fortalecedores desse tema. 

A investigação partiu da análise de 35 instituições públicas de Salvador 

detentoras de arquivos audiovisuais procurando identificar como o trabalho de 

preservação é conduzido de forma eficiente. 

Tínhamos a hipótese de que este trabalho de preservação estava carente de 

recursos específicos, e isto, em muito, ainda é verdade. 

Conclui-se que o trabalho de preservação audiovisual, ainda não tem atenção 

que precisa e merece dos estudiosos e órgãos governamentais. Há estudos, mas 

não tão amplos como outros temas. É um trabalho que, diferente dos realizados com 

livros, arquivos impressos, pinturas, azulejos, ainda não é tão aprofundado.  

 Nas visitas, ficou claro como o material audiovisual é relegado a segundo 

plano, como os profissionais são despreparados para lidar com esses suportes e 

como configuram como quase sem relevância nesses setores. Entendemos que 

casos em que o material é facilmente conseguido na internet ou em lojas de venda 

de filmes (caso de alguns documentários ou filmes) não há porque pensar-se tão a 

fundo em um investimento tamanho, e que não é fácil de ser conseguido em órgãos 

públicos e suas diversas burocracias. A alerta maior recai sobre conteúdos 

exclusivos, muitas vezes produzidos pela própria instituição e que possuem um 

caráter histórico e científico talvez ímpar, mas negligenciado. 

 Então, um grande e árduo trabalho deve ser realizado. Que vai desde uma 

conscientização da importância desses arquivos, passando por uma preparação de 

estudantes, sejam de graduação ou cursos técnicos, de como lidar com esses 

suportes, até projetos como o do CRIDI que visam “tirar do papel” práticas que de 

fato vão promover projetos de digitalização. Esse é o objetivo maior, possuir base 

científica suficiente que permita obter recursos públicos para implementar as 

medidas necessárias à preservação audiovisual. E mais do que conservar é 

atualizar os suportes, para que todos possam ter acesso a esses bem públicos. 
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APÊNDICE A – FORMULÁRIO INSTITUCIONAL DA FASE 1 

 

 

 

Audiovisual Institucional - 2005-2007 

PREZADO(A) RESPONSÁVEL PELO ACERVO DE DOCUMENTAÇÃO AUDIOVISUAL 

Este questionário foi elaborado como instrumento de coleta de dados para o projeto de pesquisa 

científica intitulado “A Conversão Digital de Documentos Especiais de Acervos Públicos e a 

Conscientização Informacional – Aspectos técnicos e teóricos no âmbito da Ciência da Informação”. 

O projeto vem sendo desenvolvido no âmbito do Grupo de Estudos sobre Cultura, Representação e 

Informação Digitais (CRIDI), registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa da Plataforma Lattes do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e já foi contemplado com 

três bolsas de Iniciação Científica no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da 

Universidade Federal da Bahia (PIBIC/UFBA), obtendo financiamento de uma bolsa pelo CNPq, e 

de duas bolsas pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB). 

O apoio das instituições selecionadas, configurado no preenchimento deste questionário, será de 

grande importância para o desenvolvimento da pesquisa, cuja divulgação dos resultados está 

prevista para agosto de 2007. 

Atenciosamente, agradecemos a participação. 

 

 

1. Qual o nome desta instituição? 

 

2. Esta instituição é da esfera: 

Federal 

Estadual 

Municipal 

 

3. Qual o nome do setor de guarda do acervo de imagens em movimento? 

 

4. Qual a data do preenchimento deste questionário? 
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5. Assinale os temas/gêneros que caracterizam, PREDOMINANTEMENTE, o acervo de 

imagens em movimento 

Arquitetura 

Artes plásticas 

Aventura 

Biografias 

Carnaval 

Cerimônias, despachos, discursos, homenagens, visitas, convênios, campanhas e solenidades 

oficiais 

Ciência 

Circo 

Comédia 

Concertos, musicais, óperas, shows e recitais 

Congressos, cursos, debates, conferências, encontros, fóruns, mesas-redondas, palestras, 

seminário,simpósios 

Lançamentos de livros 

Dança/Balé 

Desenho animado 

Entrevistas, depoimentos 

Esporte 

Eventos científicos 

Eventos culturais 

Ficção científica 

Guerra 

História da cidade 

Inaugurações, reformas, serviços e obras públicas 

Infantil 

Manifestações étnicas/religiosas 

Memória e museus 

Natureza 

Penitenciárias 

Policial 

Romance 
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Suspense 

Teatro 

Terror 

Outro (especifique) 

6. Os formatos/suportes indicados abaixo existem no acervo de imagens em movimento? 

 

    EXISTE  NÃO EXISTE     NÃO SEI SE EXISTE / NÃO 

          SEI IDENTIFICAR 

Filme 8 mm 

Filme Super 8 

Filme 9,5 mm 

Filme 16 mm 

Filme 18 mm 

Filme 35 mm 

Fita magnética betamax 

Fita magnética betacam analógico 

Fita magnética 

betacam digital 

Fita VHS 

Fita S-VHS 

U-MATIC 

Quadruplex 1 poleg. 

Quadruplex 2 poleg. 

DVCAM 

Mini DV 

CD 

DVD 

Outro (especifique) 

 

7. O Setor adota alguma das opções, indicadas a seguir, para o controle de consultas ao 

acervo de imagens em movimento? 

Registro de usuários 

Frequência nas exibições de filmes 

Frequência de consulta 



111 

 

 

Outro (especifique) 

 

8. O Setor OFERECE AOS CONSULENTES do acervo de imagens em movimento algum dos 

serviços/equipamentos indicados abaixo? 

Disponibiliza base de dados internamente com vídeos digitais 

Disponibiliza base de dados na internet com vídeos digitais 

Reproduz VHS na própria instituição 

Contrata serviço externo para reproduzir VHS 

Reproduz S-VHS na própria instituição 

Contrata serviço externo para reproduzir S-VHS 

Reproduz Betacam analógica na própria instituição 

Contrata serviço externo para reproduzir Betacam analógica 

Reproduz Betacam digital na própria instituição 

Contrata serviço externo para reproduzir Betacam digital 

Gravação em CD 

Gravação em DVD 

Videocassete 

Televisão 

Reprodutor de DVD’s 

Fones de ouvidos 

‘Canhão’ para projeção de filmes 

Tela adequada para projeção de filmes 

Espaço individual para projeção ou TV 

Sala coletiva para projeção ou TV 

Sessões de exibições de filmes do acervo 

Outro (especifique) 

 

9. Que partes do ACERVO DE IMAGENS EM MOVIMENTO você considera mais importantes 

para serem digitalizadas em uma experiência piloto? 

 

10. Algum funcionário do setor já participou de curso sobre TRATAMENTO DE ACERVOS DE 

IMAGENS EM MOVIMENTO? 

SIM, há mais de um ano. 
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SIM, há menos de um ano. 

NÃO. 

 

11. Algum funcionário do setor já participou de cursos ou treinamentos referentes a 

DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS EM MOVIMENTO? 

SIM, há mais de um ano. 

SIM, há menos de um ano. 

NÃO. 

 

12. Assinale as questões que considerar verdadeiras. Com relação a EQUIPAMENTOS ÚTEIS 

À DOCUMENTAÇÃO AUDIOVISUAL disponíveis no setor: 

Há equipamentos, relativamente novos, sem uso no setor há mais de seis meses. 

Não há equipamentos no setor que estejam sem uso há mais de seis meses. 

Falta treinamento para o uso de equipamentos disponíveis no setor. 

O setor não possui equipamentos que exijam treinamento específico para uso. 

As instalações atuais são inadequadas para a adoção de novos equipamentos. 

As instalações atuais são adequadas para a adoção de novos equipamentos. 6 

 

13. O Setor desenvolve ou já realizou algum projeto de digitalização do acervo de imagens 

em movimento? 

Sim 

Não 

 

14. A digitalização será/foi realizada na própria instituição? 

Sim 

Não 

 

15. quantas pessoas estão/estavam diretamente ligadas à digitalização? 

Até 3 

Entre 4 e 6 

Mais de 6 

Não sei 

 

16. Há/houve consultores externos à instituição na equipe? 
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Sim 

Não 

Não sei 

 

17. São/foram produzidos relatórios técnicos sobre a digitalização? 

Sim 

Não 

Não sei 

 

18. Os recursos financeiros para a realização da digitalização são/foram provenientes: 

Unicamente da instituição 

De apoios/parcerias/convênios 

Não há/houve recursos financeiros específicos para a digitalização 

 

19. Os recursos materiais (equipamentos) para a realização da digitalização são/foram 

provenientes: 

Unicamente da instituição 

De apoios/parcerias/convênios 

 

20. Os recursos humanos para a realização da digitalização são/foram provenientes: 

Unicamente da instituição 

De apoios/parcerias/convênios 

 

21. Assinale os aspectos PREDOMINANTES que caracterizam/caracterizaram o processo de 

decisão sobre a digitalização: 

Diminuir o manuseio de materiais frágeis ou valorosos 

Evitar desaparecimento de materiais 

Criar coleções digitais para acesso interno 

Promover acesso via internet 

Desenvolver o conhecimento dos servidores técnicos 

Outro (especifique) 

 

22. Assinale as opções adotadas no Setor. A digitalização é/foi feita a partir: 
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Do original 

De cópia especificamente produzida para não usar o original 

 

23. Com relação à notação original do documento áudio-visual: 

A notação é/foi mantida na versão digital 

É/foi criada uma nova notação para a versão digital 

 

24. Com relação às exigências de qualidade das versões digitais: 

Foram estabelecidas antes da digitalização 

Foram estabelecidas durante as operações de digitalização 

 

25. Assinale os dados que acompanham as VERSÕES DIGITAIS dos documentos de imagem 

em movimento: 

Dados sobre avaliação/diagnóstico da coleção ou do item 

Dados sobre o desenvolvimento da coleção 

Procedência 

Localização do item original 

Notação do item original 

Descrições 

Legendas 

Termos de indexação 

Características físicas do item original 

Direitos de propriedade 

Direitos de reprodução 

Diferentes versões digitais disponíveis (por exemplo: MPEG, AVI) 

Nomes dos operadores da digitalização 

Data da digitalização 

Características do equipamento de digitalização 

Natureza ( o porquê) das operações de otimização das imagens (brilho, contraste, etc) 

Natureza ( o porquê) de eventuais alterações dos dados registrados 

Duração do arquivo digital em horas/minutos/segundos 

Resolução 

Suportes utilizados para o armazenamento digital 

Localização de cópias de segurança (backup) 
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Outro (especifique) 

 

26. Assinale os equipamentos disponíveis para a digitalização: 

Gravador de CD 

Gravador de DVD 

Disco rígido removível (portátil) 

Outro (especifique) 

 

27. Assinale a periodicidade da calibragem dos equipamentos: 

SEMANAL MENSAL SEMESTRAL NUNCA NÃO SEI 

Computadores 

Monitores 

Ilha de vídeo 

analógica 

Ilha de vídeo digital 

Outro (especifique) 

 

28. Assinale aspectos caracterizadores do ambiente de trabalho que são de fato 

disponibilizados aos técnicos durante as operações de digitalização: 

Acesso proibido a pessoas estranhas 

Ar condicionado 

Iluminação sem controle de intensidade 

Iluminação com controle de intensidade 

Possui janelas sem cortinas veda-luz 

Possui janelas com cortinas veda-luz 

Outro (especifique) 

 

29. Assinale as escalas ou tarjetas utilizadas junto aos originais durante a digitalização: 

Não são utilizadas escalas ou tarjetas 

Tarjeta colorida 

Escala de cinzas 

 

30. Assinale as versões digitais que são criadas de um mesmo item original: 



116 

 

 

AVI 

MPEG 

Outro (especifique) 

 

31. Como é armazenada a cópia de segurança da versão de maior resolução produzida de 

cada item (versão matriz ou master) ? 

Não são produzidas cópias de segurança das versões digitais 

Não sei 

Em CD 

Em DVD 

Somente no HD (disco rígido) 

Outro (especifique) 

 

32. Se desejar, faça comentários sobre a importância da digitalização dos acervos públicos, 

sobre a qualidade dos procedimentos técnicos, sobre a disponibilização dos acervos na 

Internet, sobre a necessidade de cursos de atualização técnica, sobre a conscientização dos 

dirigentes e dos técnicos, etc.? 
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APÊNDICE B –  QUESTIONÁRI0 INSTITUCIONAL DA FASE 2  

 
 
 
 
Audiovisual Institucional - 2014 

Prezado Senhor, Prezada Senhora, 

Solicitamos a colaboração de Vossa Senhoria no preenchimento deste breve questionário, cujo 

objetivo é a coleta de dados para a pesquisa intitulada Desafios e alternativas digitais para a 

salvaguarda e difusão do patrimônio público documental arquivístico audiovisual. 

O projeto tem o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia 

(FAPESB), e vem sendo realizado no âmbito acadêmico-científico do Grupo de Estudos sobre 

Cultura, Representação e Informação Digitais (CRIDI), registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa 

da Plataforma Lattes do CNPq. 

Por favor, preencha o questionário até a última questão. Não será possível interromper o 

preenchimento para retornar num outro momento ao ponto onde havia sido interrompido o 

preenchimento.  

Agradecemos sua colaboração. Ela é fundamental para o desenvolvimento da pesquisa. 

 

 

1. Qual o nome desta instituição? 

 

2. Esta instituição é da esfera: 

Federal 

Estadual 

Municipal 

 

3. Qual o nome do setor de guarda do acervo de imagens em movimento? 

 

4. Qual a data do preenchimento deste questionário? 

 

5. Assinale os temas/gêneros que caracterizam, PREDOMINANTEMENTE, o acervo de imagens 

em movimento 

 

Arquitetura 
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Artes plásticas 

Aventura 

Biografias 

Carnaval 

Cerimônias, despachos, discursos, homenagens, visitas, convênios, campanhas e solenidades 

oficiais 

Ciência 

Circo 

Comédia 

Concertos, musicais, óperas, shows e recitais 

Congressos, cursos, debates, conferências, encontros, fóruns, mesas-redondas, palestras, seminário, 

simpósios 

Lançamentos de livros 

Dança/Balé 

Desenho animado 

Entrevistas, depoimentos 

Esporte 

Eventos científicos 

Eventos culturais 

Ficção científica 

Guerra 

História da cidade 

Inaugurações, reformas, serviços e obras públicas 

Infantil 

Manifestações étnicas/religiosas 

Memória e museus 

Natureza 

Penitenciárias 

Policial 

Romance 

Suspense 

Teatro 

Terror 

Outro (especifique) 

 

6. Os formatos/suportes indicados abaixo existem no acervo de imagens em movimento?  

 

    EXISTE  NÃO EXISTE NÃO SEI SE EXISTE / NÃO SEI 

         IDENTIFICAR 

Filme 8 mm 
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Filme Super 8 

Filme 9,5 mm 

Filme 16 mm 

Filme 18 mm 

Filme 35 mm em triacetato 

Filme 35 mm em diacetato 

Filme 35 mm em poliéster 

Filme 35 mm em nitrato 

Fita magnética betamax 

Fita magnética betacam analógico 

Fita magnética betacam digital 

Fita VHS 

Fita S-VHS 

U-MATIC 

Quadruplex 1 poleg. 

Quadruplex 2 poleg. 

DVCAM 

Mini DV 

CD 

DVD 

Outro (especifique) 

 

7. O Setor adota alguma das opções, indicadas a seguir, para o controle de consultas ao 

acervo de imagens em movimento? 

 

Registro de usuários 

Frequência nas exibições de filmes 

Frequência de consulta 

Outro (especifique) 

 

8. O Setor OFERECE AOS CONSULENTES do acervo de imagens em movimento algum dos 

serviços/equipamentos indicados abaixo? 

 

Disponibiliza base de dados internamente com vídeos digitais 

Disponibiliza base de dados na internet com vídeos digitais 

Reproduz VHS na própria instituição 

Contrata serviço externo para reproduzir VHS 

Reproduz S-VHS na própria instituição 

Contrata serviço externo para reproduzir S-VHS 

Reproduz Betacam analógica na própria instituição 
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Contrata serviço externo para reproduzir Betacam analógica 

Reproduz Betacam digital na própria instituição 

Contrata serviço externo para reproduzir Betacam digital 

Gravação em CD 

Gravação em DVD 

Videocassete 

Televisão 

Reprodutor de DVD’s 

Fones de ouvidos 

‘Canhão’ para projeção de filmes 

Tela adequada para projeção de filmes 

Espaço individual para projeção ou TV 

Sala coletiva para projeção ou TV 

Sessões de exibições de filmes do acervo 

Outro (especifique) 

 

9. Que segmentos do ACERVO DE IMAGENS EM MOVIMENTO você considera mais 

importantes para serem digitalizadas em uma experiência piloto? 

 

10. Algum funcionário do setor já participou de curso sobre TRATAMENTO DE ACERVOS DE 

IMAGENS EM MOVIMENTO? 

SIM, há mais de um ano. 

SIM, há menos de um ano. 

NÃO. 

 

11. Algum funcionário do setor já participou de cursos ou treinamentos referentes a 

DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS EM MOVIMENTO? 

SIM, há mais de um ano. 

SIM, há menos de um ano. 

NÃO. 

 

12. Assinale as questões que considerar verdadeiras. Com relação a EQUIPAMENTOS ÚTEIS À 

DOCUMENTAÇÃO AUDIOVISUAL disponíveis no setor: 

 

Há equipamentos, relativamente novos, sem uso no setor há mais de seis meses. 

Não há equipamentos no setor que estejam sem uso há mais de seis meses. 

Falta treinamento para o uso de equipamentos disponíveis no setor. 

O setor não possui equipamentos que exijam treinamento específico para uso. 

As instalações atuais são inadequadas para a adoção de novos equipamentos. 

As instalações atuais são adequadas para a adoção de novos equipamentos. 
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13. A instituição produziu alguma normativa para a salvaguarda das imagens em movimento 

analógicas? 

Não 

Não sei informar 

Sim (especifique) 

 

14. A instituição dispõe de uma política de preservação para as imagens em movimento 

analógicas? 

Não 

Não sei informar 

Sim 

 

15. A instituição dispõe de um plano de desastres para a documentação audiovisual 

analógica? 

Não 

Não sei informar 

Sim 

 

16. O Setor desenvolve ou já realizou algum projeto de digitalização do acervo de imagens em 

movimento? 

Sim 

Não 

 

17. A digitalização de imagens em movimento será/foi realizada na própria instituição? 

Sim 

Não 

 

18. Quantas pessoas estão/estavam diretamente ligadas à digitalização de imagens em 

movimento? 

Até 3 

Entre 4 e 6 

Mais de 6 

Não sei informar 

 

19. Há/houve consultores externos à instituição na equipe de digitalização de imagens em 

movimento? 

Sim 

Não 

Não sei informar 
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20. São/foram produzidos relatórios técnicos sobre a digitalização de imagens em movimento? 

Sim 

Não 

Não sei informar 

 

21. Os recursos financeiros para a realização da digitalização de imagens em movimento 

são/foram provenientes: 

Unicamente da instituição 

De apoios/parcerias/convênios 

 

22. Os recursos materiais (equipamentos) para a realização da digitalização de imagens em 

movimento são/foram provenientes: 

Unicamente da instituição 

De apoios/parcerias/convênios com outras instituições 

Unicamente da empresa prestadora do serviço 

 

23. Os recursos humanos para a realização da digitalização de imagens em movimento 

são/foram provenientes: 

Unicamente da instituição 

De apoios/parcerias/convênios com outras instituições 

Unicamente da empresa prestadora do serviço 

 

24. Assinale os aspectos PREDOMINANTES que caracterizam/caracterizaram o processo de 

decisão sobre a digitalização de imagens em movimento: 

Diminuir o manuseio de materiais frágeis ou valorosos 

Evitar desaparecimento de materiais 

Criar coleções digitais para acesso interno 

Promover acesso via internet 

Desenvolver o conhecimento dos servidores técnicos 

Outro (especifique) 

 

25. A digitalização de imagens em movimento é/foi feita a partir: 

Do original 

De cópia especificamente produzida, para não se usar o original 

Não sei informar 

 

26. Com relação à notação original do documento audiovisual: 

A notação é/foi mantida na versão digital 

É/foi criada uma nova notação para a versão digital 
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Não sei informar 

 

27. Com relação às exigências de qualidade das versões digitais das imagens em movimento: 

Foram estabelecidas antes da digitalização 

Foram estabelecidas durante as operações de digitalização 

Foram estabelecidas depois das operações de digitalização 

Não sei informar 

 

28. Assinale os dados que acompanham as VERSÕES DIGITAIS dos documentos de imagem 

em movimento: 

Dados sobre avaliação/diagnóstico da coleção ou do item 

Dados sobre o desenvolvimento da coleção 

Procedência 

Localização do item original 

Notação do item original 

Descrições 

Legendas 

Termos de indexação 

Características físicas do item original 

Direitos de propriedade 

Direitos de reprodução 

Diferentes versões digitais disponíveis (por exemplo: MPEG, AVI) 

Nomes dos operadores da digitalização 

Data da digitalização 

Características do equipamento de digitalização 

Natureza ( o porquê) das operações de otimização das imagens (brilho, contraste, etc) 

Natureza ( o porquê) de eventuais alterações dos dados registrados 

Duração do arquivo digital em horas/minutos/segundos 

Resolução 

Suportes utilizados para o armazenamento digital 

Localização de cópias de segurança (backup) 

Dados de autoria/criação das imagens em movimento originais 

Descrição de danos, perdas ou outros problemas resultantes do processamento 

Privilégios de acesso relativos a produção 

Privilégios de acesso relativos a modificações 

Privilégios de acesso relativos a anotações 

Privilégios de acesso relativos a remanejamentos 

Privilégios de acesso relativos a destruição 

Palavras-chave/descritores 

Outro (especifique) 
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29. Assinale os equipamentos disponíveis para a digitalização de imagens em movimento: 

Não há como informar, pois os equipamentos pertenciam à empresa prestadora do serviço 

Gravador de CD 

Gravador de DVD 

Disco rígido removível (portátil) 

Gravador de fitas LTO (Linear Tape Open) 

Sistema de trilha de auditoria 

Ilha de vídeo analógica 

Ilha de vídeo digital 

Outro (especifique) 

 

30. Assinale a periodicidade da calibragem dos equipamentos 

SEMANAL MENSAL SEMESTRAL 

NÃO HÁ REGULARIDADE NUNCA 

NÃO SEI INFORMAR 

Monitores 

Scanners 

Câmeras digitais usadas na captura 

Outro (especifique, inclusive a periodicidade) 

 

31. Caso sejam realizadas calibragens em monitores, scanners, câmeras digitais utilizadas na 

captura ou em outros equipamentos, especifique basicamente como são feitas as calibragens 

e quais instrumentos de calibração são utilizados: 

Não sei informar 

As calibragens são realizadas aleatoriamente pelo operador, sem um procedimento padrão 

As calibragens são realizadas de acordo com procedimento padrão utilizado pelo operador, conforme 

indico abaixo: 

 

32. Assinale aspectos caracterizadores do ambiente de trabalho que são de fato 

disponibilizados aos técnicos durante as operações de digitalização de imagens em 

movimento: 

Não há como informar, pois as operações foram realizadas em ambiente de trabalho da empresa 

prestadora do serviço 

Acesso proibido a pessoas estranhas 

Ar condicionado 

Iluminação sem controle de intensidade 

Iluminação com controle de intensidade 

Possui janelas sem cortinas veda-luz 
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Possui janelas com cortinas veda-luz 

Outro (especifique) 

 

33. Assinale as escalas ou tarjetas utilizadas junto aos originais durante a digitalização de 

imagens em movimento: 

Não são utilizadas escalas ou tarjetas 

Tarjeta colorida 

Escala de cinzas 

Não sei informar 

 

34. Assinale as versões digitais de imagens em movimento que são criadas DE UM MESMO 

ITEM original: 

Não sei informar 

AVI 

MPEG 

WMV 

FLV 

MOV 

MXF 

OGM 

RMVB 

Outro (especifique) 

 

35. Como é armazenada a cópia de segurança da versão de maior resolução produzida de cada 

item (versão matriz ou master) ? 

Não são produzidas cópias de segurança das versões digitais 

Não sei informar 

Em CD 

Em DVD 

Somente no HD (disco rígido) 

Em fitas LTO (Linear Tape Open) 

Outro (especifique) 

 

36. Qual o formato de arquivo da versão digital de preservação (arquivo matriz ou master) da 

imagem em movimento criada? 

AVI 

MPEG 

WMV 

FLV 

MOV 
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MXF 

OGM 

RMVB 

Não há versão de preservação 

Não sei informar 

Outro (especifique) 

 

37. No processo de conversão digital da imagem em movimento foram utilizados 

normas/padrões internacionais? 

Não 

Não sei informar 

Sim (especifique) 

 

38. No processo de conversão digital da imagem em movimento foram utilizados 

normas/padrões nacionais? 

Não 

Não sei informar 

Sim (especifique) 

 

39. No processo de conversão digital da imagem em movimento foram utilizados guias de 

melhores práticas internacionais? 

Não 

Não sei informar 

Sim (especifique) 

 

40. No processo de conversão digital da imagem em movimento foram utilizados guias de 

melhores práticas nacionais? 

Não 

Não sei informar 

Sim (especifique) 

 

41. A instituição produziu alguma normativa para a salvaguarda das imagens em movimento 

digitais? 

Não 

Não sei informar 

Sim (especifique) 

 

42. A instituição dispõe de uma política de preservação para as imagens em movimento 

digitais? 

Não 
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Não sei informar 

Sim 

 

43. A instituição dispõe de um plano de desastres para a documentação audiovisual digital? 

Não 

Não sei informar 

Sim 

 

44. A instituição disponibiliza o acesso remoto a versões digitais de imagens em movimento 

de seu acervo? 

Não 

Sim, e ampliando a quantidade de itens disponíveis a partir de processo decisório de seleção da 

instituição (disponibilização por processo de seleção) 

Sim, e ampliando a quantidade de itens disponíveis conforme vão sendo solicitados pelos 

consulentes do acervo (disponibilização por demanda) 

 

45. A instituição dispõe de um repositório institucional para a disponibilização de versões 

digitais de imagens em movimento de seu acervo? 

Não 

Sim (especifique o software que serve de base para o respositório. Exemplo: DSpace) 

 

46. Se desejar, faça comentários sobre a importância da digitalização dos acervos públicos de 

imagem em movimento, sobre a qualidade dos procedimentos técnicos, sobre a 

disponibilização dos acervos na Internet, sobre a necessidade de cursos de atualização 

técnica, sobre a conscientização dos dirigentes e dos técnicos, etc.? 

 


