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1 INTRODUÇÃO 

  

  Atendendo aos requisitos do Grupo de Estudos sobre Cultura, Representação e 

Informação Digitais (CRIDI), do qual esta relatora é membro, especialmente atuando na 

equipe de projeto de pesquisa em andamento (2016-2019) intitulado “Iniciativa Legatum: 

acesso remoto e preservação digital do patrimônio audiovisual custodiado por arquivos de 

instituições brasileiras e de outros países de idiomas de origem latina”, apresentamos o 

Relatório de Visita Técnica com Oficina de Catalogação de Arquivo Audiovisual, realizados 

na TV Cultura, órgão da Fundação Padre Anchieta, em São Paulo, no período de 14 a 18 de 

agosto de 2017.   

  Parte da equipe componente do Grupo CRIDI, grupo de pesquisa vinculado ao 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação do Instituto de Ciência da Informação 

da Universidade Federal da Bahia (PPGCI-ICI-UFBA) vem realizando pesquisas sobre o 

patrimônio audiovisual e iconográfico, sob a liderança do Prof. Dr. Rubens Ribeiro Gonçalves 

da Silva.   

  Para a viabilização da participação desta relatora nesse evento de visita técnica com 

oficina foram disponibilizados recursos financeiros provenientes de apoio do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq): 

 

 Passagens aéreas de ida e volta para São Paulo; 

 Diárias (seis) para alimentação, hospedagem e deslocamentos durante a estada; 

 

1.1 OBJETIVO 

 

  Descrever as atividades desenvolvidas durante a Visita Técnica com Oficina de 

Catalogação de Arquivo Audiovisual no Centro de Documentação (CEDOC) da TV Cultura. 

  Para auxiliar a descrição e melhor ilustrar o desenvolvimento das atividades 

realizadas, foram utilizadas fotografias realizadas por esta relatora durante as atividades, bem 

como imagens de slides disponibilizados pelo prof. José Maria Pereira Lopes. 

 

 

 



8 
 

 

1.2 A FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA (FPA) 

 

Nome: Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista de Rádio e TV Educativas 

Endereço: Rua Cenno Sbrighi, 378 - Caixa Postal 66.028, CEP 05036-900, São Paulo/SP  

Tel: (11) 2182.3000. 

Horário de atendimento presencial: De segunda a sexta, das 9h00 às 16h00 (exceto feriados e 

prolongamentos)  

Facebook: https://www.facebook.com/tvcultura/ 

Twitter: https://twitter.com/tvcultura?lang=en 

YouTube: https://www.youtube.com/tvcultura  

 
Mantenedora da TV Cultura, Rádios Cultura FM e Cultura Brasil, 
MultiCultura Educação, Univesp TV e TV Ra Tim Bum!, a Fundação Padre 
Anchieta – Centro Paulista de Rádio e TV Educativas é uma entidade de 
direito privado que goza de autonomia intelectual, política e administrativa. 
A instituição é custeada por dotações orçamentárias e por recursos próprios.  
 Educação, jornalismo, cidadania e serviços, dramaturgia, cultura e arte, 
música, juventude e infância, e meio ambiente são as prioridades de suas 
emissoras, que levam ao ar programas de qualidade para os mais diversos 
públicos.  
Os veículos ligados à Fundação ainda dão espaço para a experimentação e 
buscam novas linguagens e formatos, com o objetivo de informar e 
promover o aprimoramento educativo e cultural de telespectadores e 
ouvintes. Também têm como princípio dar apoio à produção independente, 
aos programas regionais e à exibição de obras cinematográficas brasileiras, 
levando ao seu público o conhecimento e a diversidade cultural. (Disponível 
em: http://fpa.com.br/fundacao. Acesso em: 04set.2017.) 

 

1.3 FILOSOFIA DA FPA 

 
A Fundação Padre Anchieta tem como baliza o artigo terceiro do seu 
estatuto, que define como missão a defesa e o aprimoramento integral da 
pessoa humana, por meio de sua formação crítica para o exercício da 
cidadania, valorizando sempre os bens constitutivos da nacionalidade 
brasileira, no contexto da compreensão dos valores universais. No plano 
mais geral, todo o trabalho procura respeitar os artigos 220 a 224 da 
Constituição Federal, que determinam às emissoras de rádio e televisão dar 
prioridade a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas; 
promovendo a cultura nacional e regional e estimulando a produção 
independente. O respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família 
são premissas incontornáveis, bem como a garantia de prioridade para o 
trabalho de profissionais brasileiros na execução das produções televisivas e 
radiofônicas. (Disponível em: 
 http://www2.tvcultura.com.br/fpa/institucional/filosofia.aspx. Acesso em:  
04set.2017). 
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1.4 A TV CULTURA 

 

Modelo de emissora pública, a TV Cultura é o principal veículo de 
comunicação da Fundação Padre Anchieta (FPA), instituída pelo governo do 
Estado de São Paulo em 1967. A instituição é mantenedora também do canal 
infantil por assinatura, a TV RáTim Bum!, das Rádios Cultura FM e Cultura 
Brasil (AM), da Univesp TV e da Multicultura. 
A TV Cultura se diferencia por ser uma emissora moderna, comprometida 
em oferecer programação qualificada, atrativa, crítica, democrática e 
inovadora para os mais diversos públicos e faixas etárias. 
 No ar desde 1969, em 45 anos de história a emissora conquistou mais de 
400 prêmios nacionais e internacionais dos mais relevantes pela ampla oferta 
de conteúdo. Em sua trajetória, a TV Cultura contabiliza 12 troféus Prix 
Jeneusse e quatro Emmy Awards. 
Com programas infantis inovadores, muitos agraciados com prêmios de 
importância mundial como Vila Sésamo, Bambalalão, Castelo Rá-tim-bum e 
Cocoricó, a TV Cultura também é reconhecida pelo nível de seus programas 
jornalísticos e culturais como Roda Viva, Jornal da Cultura, Ensaio e 
Metrópolis. (Disponível em: 
http://www2.tvcultura.com.br/fpa/institucional/quemsomos.aspx. Acesso em: 
04set.2017.) 

 

1.5 O CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA (CEDOC) 

 

O Centro de Documentação da Fundação Padre Anchieta visa garantir o 
suporte à Programação das emissoras de Rádio e Televisão, oferecendo, por 
meio de diferentes mídias e sistemas, o resgate de informações (imagens, 
fotos e textos) com rapidez e eficiência. Com uma equipe formada por 
especialistas, o Cedoc é responsável pelo tratamento técnico, 
armazenamento e recuperação de um valioso acervo acumulado ao longo de 
mais de quatro décadas da FPA. Esse patrimônio reflete com muita riqueza 
não só a história contemporânea brasileira, senão também é sem dúvida um 
dos formadores de opinião, apresentação e difusão de tendências mais 
valiosos do Brasil. Talvez a mais importante função do Centro de 
Documentação, é a de estabelecer sinergias com as diferentes áreas da FPA 
de maneira de obter a máxima utilização possível destas imagens, e garantir 
um constante enriquecimento de informação nas grades das Rádios e 
Televisão, conferindo agilidade e eficiência ao fluxo informacional na 
gênese de nossas produções.  
O Centro de Documentação é composto pelas seguintes áreas: Biblioteca, 
Catalogação, Digitalização, Discoteca, Filmoteca, Fotografia, Indexação, 
Memória Audiovisual, Pesquisa de Imagem, Pesquisa de Texto, Tráfego de 
Mídias. Disponpivel em: http://cmais.com.br/cedoc/quem-somos. Acesso 
em: 04set.2017). 

 

  O CEDOC da TV Cultura de SP é coordenado por José Maria Pereira Lopes, que 



10 
 

 

gentilmente concedeu à liderança do Grupo CRIDI a oportunidade para que esta relatora 

viesse a conhecer a TV Cultura, ministrando então a Oficina de Catalogação de Arquivo 

Audiovisual.  

 

2 VISITA TÉCNICA 

 

  Ao chegar na TV Cultura, no dia 14 de agosto de 2017, com a recepção gentil e 

atenciosa do prof. José Maria, fizemos um “passeio” inicial pelas instalações da TV Cultura. 

Passamos pelo prédio administrativo, no qual o prof. José Maria foi apresentando os setores e 

passando informações gerais sobre o funcionamento da TV Cultura, sua história etc. Fomos 

até o setor de Recursos Humanos (RH), onde foi assinado um documento solicitando 

permissão para a presença desta relatora dentro do ambiente da empresa durante o período de 

14 a 18 de agosto de 2017, sendo supervisionada pelo prof. José Maria e acompanhada pelos 

diversos funcionários dos setores pelos quais passaria durante esse período. 

  Continuando o “tour” inicial pelas dependências da empresa, o prof. José Maria foi 

mostrando os principais prédios e o que se faz em cada um deles: produção, almoxarifado etc, 

até chegarmos no prédio do CEDOC. Lá o prof. José Maria mostrou a primeira câmera 

utilizada pela TV Cultura para filmagem de seus programas (figuras 01 e 02), a qual se 

encontra em exibição no andar térreo do prédio.  

 

Figuras 01 e 02 - Primeira câmera utilizada pela TV Cultura 

 

Fotos: A Autora 
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  Continuamos pelos corredores do prédio enquanto me iam sendo apresentados os 

setores. Passamos pela Discoteca, pelo Centro de Memória, pela Hemeroteca e seguimos para 

a sala de trabalho do prof. José Maria. Lá comentou comigo sobre um estudo que fez sobre a 

evolução dos suportes audiovisuais na TV Cultura, passando a explicar-me que tudo começou 

em 1969, com o cinema. Depois, em 1973, vieram as fitas Quadruplex, “enormes”. 

Posteriormente, em 1979, vieram as problemáticas U-Matic. E continuou evoluindo até a 

chegada do Cartão de Memória, como pode ser visto nas figuras 03, 04 e 05, de autoria de 

José Maria e disponibilizados por ele. 

 

Figura 03 – A evolução dos suportes audiovisuais 

 

Fonte: Lopes (2015) 

 

Figura 04 – A evolução dos suportes audiovisuais 

 

Fonte: Lopes (2015) 
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Figura 05 – A evolução dos suportes audiovisuais 

 

Fonte: Lopes (2015) 

 

José Maria abordou rapidamente as etapas de preservação dos acervos audiovisuais, 

em que cada arquivo individualmente passa pelo Tratamento Técnico, pela Digitalização, 

pelo Arquivamento (Catalogação) e poderá, a partir daí, ser disponibilizado para Acesso. 

Forneceu também uma estimativa, em números, do acervo audiovisual da FPA, atualizado 

até 2015: 

 

Figura 06 – Acervo audiovisual da FPA 

 

Fonte: Lopes (2015) 
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Figura 07 – Acervo audiovisual da FPA 

 

Fonte: Lopes (2015) 

 

Hoje, no entanto, esses números já são bem maiores. 

 

2.1 CATALOGAÇÃO DE IMAGEM EM MOVIMENTO 

 

Área que realiza a seleção e arquivo de imagens em movimento (editadas, 
brutas e programas na íntegra), produzidas pela FPA, em suporte midiático 
convencional (fita de vídeo, rolo de filme etc) e/ou formato digital. Na base 
Oracle descreve as imagens. 
 Realiza pesquisas de materiais audiovisuais para atender demanda interna 
dos Canais e áreas da FPA consultando na base de dados informatizada, bem 
como em material catalográfico físico, todas as informações solicitadas. 
Atende também demandas externas como outros canais de TV, Editoras, 
Pesquisadores, Curadores, Alunos de Graduação, Mestrado e Doutorado. 
(LOPES, 2016) 

  

  Para entender sobre como é feita a catalogação de filmes digitalizados na TV Cultura, 

a funcionária Rebeca Paixão Moura de Camargo demonstrou um pouco desse processo. 

Rebeca faz a catalogação dos programas mais antigos do acervo da TV Cultura, a exemplo do 

“Viola, Minha Viola”, utilizado para mostrar como é feito todo o processo. Conforme nosso 
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entendimento, a catalogação consiste em assistir ao vídeo e inserir as principais informações 

no sistema de catalogação e recuperação de dados adotado pela TV Cultura, que possui um 

player de vídeo próprio (ou seja, um reprodutor de vídeo, um equipamento que permite ver o 

conteúdo do vídeo) e uma tela com os campos para inserção dos dados necessários à 

identificação do vídeo (ver figura 08), como nomes de pessoas, lugares, logomarcas, assuntos 

abordados, movimentos de câmera etc. Esse processo é chamado de decupagem e é feito no 

dia seguinte à exibição do programa na TV, quando o vídeo, após a digitalização, é inserido 

imediatamente no sistema, no caso de programas que estão sendo gravados e exibidos 

atualmente. 

  Algumas vezes basta assistir a alguns trechos apenas porque no próprio vídeo, no 

rodapé, já constam algumas informações como nomes das pessoas, a titulação/profissão, 

nomes de músicas e de compositor etc, como acontece nos programas mais atuais, mas, às 

vezes, principalmente em filmes antigos que foram digitalizados recentemente, não há 

nenhuma informação. Nesse caso, é preciso assistir ao programa completo para identificar, 

pela fala das pessoas, as informações necessárias, pois o(a) apresentador(a) costuma sempre 

falar os nomes e os assuntos no início do programa. Quando isso acontece, geralmente é 

necessário se fazer uma pesquisa na internet para buscar informações mais completas e, em 

alguns casos, conferir a forma correta da grafia dos nomes. Se, por nenhuma forma, for 

localizada a informação, registra-se como “desconhecido”.  

 

Figuras 08 e 09 - Filmes sendo assistidos no sistema de catalogação da TV Cultura 

 

Fotos: A Autora 
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A seguir é possível visualizar a tela do software de catalogação, cujos principais 

campos estão indicados logo após a figura 10. 

 

Figura 10 - Print da tela do software utilizado na TV Cultura para Catalogação e 
Recuperação de Documentos  

 

Foto da tela: A Autora 

 

 MediaId: Número único de identificação do vídeo. Para controle dos vídeos que já 

foram catalogados é preenchida uma tabela em software de planilha de dados (Excell) 

na qual são inseridos os números de identificação dos vídeos que já passaram pela 

catalogação, à medida em que esta vai sendo realizada. Serve também para se localizar 

o vídeo quando é feita alguma pesquisa (consulta sobre determinado vídeo); 

 Título: É a descrição do vídeo, com o nome que foi dado à matéria (também chamado 

de retranca), os nomes das pessoas, lugares, assuntos abordados ou, no caso de 

programas musicais, nomes das canções apresentadas, nomes dos cantores e nomes 

dos compositores etc; 

 Data: Data de exibição do programa na TV; 

 Cromia: Se colorido ou em preto e branco;  

 Áudio: Se o vídeo possui som ou não; 

 Programa: Nome do programa que apresentou; 
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 Fonte: Se pertence à FPA ou a alguma outra instituição; 

 Direito Autoral: Refere-se à permissão ou não-permissão para a FPA divulgar e/ou 

comercializar as imagens do vídeo, de acordo com as leis de direito autoral vigentes. 

 

Muitas vezes uma imagem é considerada “sem restrição”. Mas isso significa apenas 

que essa imagem pode ser exibida em algum programa da TV Cultura, no entanto, não 

significa que ela poderá ser comercializada. Isso dependerá do conteúdo. Por exemplo: um 

trailler de uma série da Netflix, poderá ser exibido sem restrição, mas a sua comercialização 

só poderia ser possível “com autorização da Netflix”. O mesmo acontece com uma entrevista: 

seria preciso ter a autorização da pessoa entrevistada para a comercialização da imagem. 

Essas informações são sempre inseridas com a fonte em caixa alta (maiúscula), sem 

acentos e é preciso inserir o caractere % no início e no final da descrição. Após o % inicial, 

vem o nome do programa, o número do bloco (se o programa for divido em partes) ou “na 

íntegra” (se for um programa de um só bloco), o nome do(a) apresentador(a) e os nomes dos 

convidados, seguido do assunto ou nome da música apresentada. No caso de programas de 

entrevistas, se há casos de pessoas que foram entrevistadas nas ruas, é preciso informar os 

nomes das pessoas entrevistadas (embora nem sempre esta informação esteja disponível) e um 

resumo do que cada pessoa falou ao entrevistador. 

O sistema utilizado possui também a opção de pesquisa, na qual se pode pesquisar 

informações de todos os programas que já foram catalogados.  

Uma dica de Rebeca Camargo: ao invés de inserir os dados diretamente no ambiente 

do sistema, opte por digitar e “salvar” a descrição do vídeo em um bloco de notas (ver figura 

11), pois assim os dados não serão perdidos se houver uma queda de energia e o sistema 

fechar repentinamente. No sistema de catalogação adotado só é permitido salvar as 

informações ao final de todo o processo, quando não há mais o que inserir. No entanto, após 

salvar, é possível ainda retornar ao sistema para editar e corrigir as informações inseridas. 
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Figura 11 - Informações digitadas em “bloco de notas” previamente  
à inserção no sistema de catalogação  

 

 

Foto: A Autora 

 

A funcionária Gabriela de Oliveira Ramos também passou algumas informações sobre 

a catalogação de filmes. Atualmente Gabriela cataloga os programas de conteúdo cultural, 

como, por exemplo, o Programa Metrópolis. As informações básicas para se inserir na 

catalogação são “o quê” e “onde”, ou seja, o assunto e o local. No sistema adotado pela TV 

Cultura, a acentuação não deve ser adotada durante o processo de digitação de dados para a 

catalogação, de forma a facilitar a pesquisa posteriormente. É permitido o uso de ponto 

(somente no final da descrição), vírgula, hífen, aspas e ponto e vírgula. Cada take (imagem do 

filme) é descrito e separado por ponto e vírgula. Isso indica que são takes diferentes. Não são 

inseridos espaços depois das vírgulas. Também são utilizadas abreviações, desde que 

preestabelecidas, para encurtar o texto no espaço disponível na tela de catalogação. 

A imagem chega para a catalogação de forma limpa (sem os nomes que sempre 

aparecem para o telespectador no rodapé da tela, quando o programa é exibido na TV) e dessa 

mesma forma o programa será arquivado. Essas informações acerca da imagem que está 

sendo catalogada, conforme Gabriela esclareceu, são obtidas por meio do script do programa, 

que chega também ao catalogador pelo sistema.  

No caso de trechos de filmes (traillers), séries, peças teatrais, shows etc, que são 

apresentados num programa, não se cataloga esse conteúdo, apenas o título. Por exemplo: 
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“Trailler da série “Defensores””. Mas o conteúdo do trailler não precisa ser catalogado.  

No caso de pessoas entrevistadas, geralmente são catalogados apenas o nome da 

pessoa entrevistada e sobre o que a pessoa falou, o assunto. “Falas” só são catalogadas quando 

se trata de pessoas de muito destaque, como, por exemplo, uma fala do presidente do Brasil. 

Pode ser que alguém queira fazer uma pesquisa por algo específico que um presidente falou 

em um programa, por isso é considerado importante digitar-se um trecho dessa fala no devido 

campo do sistema de catalogação pois, do contrário, será bem mais difícil recuperar-se este 

conteúdo durante uma busca na pesquisa. Outro exemplo são as frases polêmicas que acabam 

tendo repercussão nas mídias sociais e na TV. 

No caso dos filmes que ainda não foram digitalizados, é preciso assisti-los na moviola 

e anotar as informações necessárias em um caderno para depois inseri-las no sistema. Nesse 

caso, é preciso sempre verificar o estado de limpeza dos filmes, pois, se necessário, a 

higienização deve ser feita antes de assisti-los. Acontece também de o filme romper-se 

quando está sendo assistido, sendo preciso interromper imediatamente a exibição, desligando 

a moviola, para que se recupere o filme utilizando uma coladeira e uma fita adesiva adequada 

para reparo de filmes, que não aquece indevidamente ao passar pela lâmpada interna da 

moviola. 

 Nas figuras 12 a 25, a seguir, é possível visualizar a colocação de um filme de 16 mm 

na moviola para ser assistido, como mostrou a estagiária Bianca Silva. No momento da 

exibição do filme, no entanto, este se rompeu e teve que ser emendado na coladeira, como 

pode ser visto nas imagens. 

Figura 12 - Moviola para filmes 16mm 

 

Foto: A Autora 
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Figura 13 -  Filme 16mm sendo colocado na moviola 

 

Foto: A Autora 

 

 

 

 

 

Figura 14 -  Filme 16mm sendo colocado na moviola 

Foto: A Autora 
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Figura 15 -  Filme 16mm sendo colocado na moviola 

 

Foto: A Autora 

 

 

Figura 16 - Filme 16mm sendo colocado na moviola 

 

Foto: A Autora 
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Figura 17 - Filme 16mm sendo colocado na moviola 

Foto: A Autora 

 

   

 

Figura 18 - Filme 16mm sendo colocado na moviola 

Foto: A Autora 
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Figura 19 - Filme 16mm corretamente colocado na moviola 

 

Foto: A Autora 

 

 

 

Figura 20 - Filme 16mm sendo exibido na moviola 

Foto: A Autora 
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Figura 21 - Filme 16mm partido durante exibição na moviola 

Foto: A Autora 

 

   

Figura 22 - Filme 16mm partido sendo recuperado na coladeira 

 

Foto: A Autora 
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Figura 23 - Filme 16mm partido sendo recuperado na coladeira 

Foto: A Autora 

 

 

     

Figura 24 - Filme 16mm partido sendo recuperado na coladeira 

 

Foto: A Autora 
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Figura 25 - Filme 16mm após emenda na coladeira 

 

Foto: A Autora 

 

Após feita a recuperação do filme rompido, basta recolocá-lo na moviola para 

continuar assistindo. Essa ação terá que ser refeita todas as vezes que o filme se romper. 

Nesse momento também são inseridos o título e o código do filme na “ponta branca” do filme 

(partes inicial e final do filme em que não há nenhum conteúdo); isto é feito à mão, com uma 

caneta para escrever em mídias de DVD. Essas informações são utilizadas para localizar e 

identificar os filmes, tanto no sistema, como nas prateleiras da Filmoteca. 

O processo de catalogação no sistema, a partir de então, é o mesmo. A única diferença 

é que o filme não será assistido no sistema, apenas as informações referentes a este serão 

inseridas. 

Terminada a catalogação, esse conteúdo será acessado pelo Setor de Indexação, o qual 

atribuirá palavras-chave, de acordo com a descrição feita na catalogação, para a busca e 

recuperação desse conteúdo em pesquisas futuras. 
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2.2 FILMOTECA 

 

Área que contém os acervos históricos em películas Super 8, 35 mm e 16 
mm, cuja produção corresponde aos anos das décadas 70 e 80. 
Suas imagens históricas revelam o Brasil e a cidade de São Paulo narrando 
paisagens, costumes, políticos e celebridades que fizeram a história do nosso 
país. […] Além de disponibilizarmos o acesso a essas fitas, disponibilizamos 
serviços de digitalização, conforme demanda e processos necessários ao 
procedimento. 
Todo o acervo está conservado conforme normas arquivísticas e demanda 
um trabalho técnico profissional por parte da equipe. (LOPES, 2016, s.p.) 

  

A visita à Filmoteca da FPA foi guiada pela estagiária Bianca Silva. Nesse acervo há 

material das extintas emissoras Manchete e Tupi, e da TV Cultura, bem como doações de 

pessoas físicas (figura 25). No momento, somente as películas de 16 mm estão sendo 

catalogadas. Para realizar a catalogação física dos filmes é preciso abrir lata por lata, 

identificar o conteúdo, classificar por categoria, identificar cada lata e cada filme com uma 

etiqueta para, então, catalogar no sistema.  

 

Figura 26 - Lata com filmes ainda não identificados, frutos de doação feita à TV Cultura 

 

Fotos: A Autora 

 

Para isso, é preciso passar a película na moviola, higienizá-la, colocar em um novo 

batoque, identificar com título e código, depois assistir ao filme, na própria moviola, e anotar 
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em um caderno as informações necessárias para depois inserir tudo no sistema de catalogação.  

 

 

Figuras 27 e 28 - Latas com filmes higienizados, com novo batoque 
e identificados com título e código de localização física (etiqueta) 

 

Fotos: A Autora 

 

Outro estagiário, Maurício Gonçalves, também atuou como guia na visita a esse 

acervo. A Emissora Manchete, que encerrou seu funcionamento em 1999 devido a um 

problema financeiro, teve parte do seu acervo doado para a FPA (figura 28). Esse material 

chegou desordenado e desgastado, sendo necessário primeiro higienizar e identificar o 

conteúdo dos filmes, antes de digitalizar e catalogar. Nesse acervo, grande parte do conteúdo é 

sobre esporte. 

As películas que estão completamente deterioradas são separadas, inventariadas e 

depois descartadas. Mas só naqueles casos em que realmente não é mais possível recuperar a 

película devido ao seu desgaste natural ou pela não conservação adequada, tendo já chegado à 

FPA em estado precário de conservação. (Figura 29). 
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Figura 29 - Lata com filme completamente deteriorado 

 

Foto: A Autora 

  

Figura 30 e 31 - Fitas de vídeo em BetaCam, da TV Manchete 

 

Fotos: A Autora 

 

Nas figuras 32 a 35 é possível visualizar parte do espaço físico e organização da 

Filmoteca que, além do andar térreo, possui também um andar superior repleto de filmes. 
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Figuras 32 e 33 – Filmoteca da FPA 

 

Foto: A Autora 

 

Figuras 34 e 35 – Filmoteca da FPA  

 

Foto: A Autora 

 

Os corredores são identificados por letras (Figura 36) para facilitar a localização física 

dos filmes. Quando os filmes são catalogados no Sistema Oracle, a letra correspondente ao  

corredor em que o filme será armazenado, é adicionada no campo que indica a localização dos 

filmes. 
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Figura 36 – Corredores da Filmoteca da FPA. Identificação por letras. 

 

Foto: A Autora 

 

2.3 DISCOTECA 

 

 Área que preserva a história dos programas das Rádios Cultura AM – FM 
nos diversos suportes, de acordo com os avanços tecnológicos. Preserva 
também vasta coleção erudita e popular, que faz a programação das rádios e 
a trilha sonora dos programas da TV. (LOPES, 2016, s.p.) 

 

Até o ano de 2016 a Discoteca possuía o seguinte acervo, de acordo com Lopes 

(2016): 

 Discos de vinil: 56.000 

 CDs: 35.701 

 Fitas de rolo: 30.000 horas de gravação 

 DAT: 3.600 

 MD 3.000 

 Programas em CD: 6.500 

 Programas no servidor: 1.200 horas 

 Partituras 650 
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Figura 37 - Discoteca 

 

Fonte: Lopes (2015) 

 

O funcionário Paulo Guabiraba explicou sobre como é feita a catalogação no sistema, 

tendo como base uma seção específica do software Oracle denominada POP (Figura 38). É 

preciso inserir o número de tombo, que fica registrado em uma planilha à parte, e as demais 

informações que se tenham disponíveis, como título do CD, títulos das músicas, 

compositor(a), intérprete, ano de gravação etc. 

Para fazer uma pesquisa basta inserir algum dado que se tenha: nome do programa, 

nome do(a) compositor(a), nome do(a) intérprete e/ou nome da música (Figura 39). O sistema 

fará uma busca no banco de dados e retornará o resultado encontrado (Figura 40). Com o 

número do tombo informado na tela é possível localizar o item nas prateleiras. 
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Figura 38 - Print da tela do software de catalogação de acervo da Rádio 

 

Foto de tela: A Autora 

 

Figura 39 - Print da tela de pesquisa do software de catalogação do acervo da Rádio 

 

Foto de tela: A Autora 
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Figura 40 - Print da tela de pesquisa do software de catalogação do acervo da Rádio 

 

Foto de tela: A Autora 

 

O funcionário Donizeti Aparecido dos Santos, que é responsável pela digitalização do 

acervo da Discoteca, mostrou o acervo e como este está organizado. A Discoteca possui um 

vasto acervo musical distribuído em vários tipos de suporte: vinil, disco laser, CD, DVD, 

BetaCAM, Mini DV (Figuras 41 a 52). 

 

Figura 41 - Visão parcial da Discoteca Figura 42 - Estante de vinil da Discoteca 

  

Fotos: A Autora 
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Figura 43 - Gravação em película da 
Discoteca 

  Figura 44 - Estantes de fitas BetaCAM da 
Discoteca 

  

Fotos: A Autora 

 

Figura 45 - Fita BetaCAM da Discoteca    Figura 46 - Estante de CDs da Discoteca   

  

Fotos: A Autora 
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Figura 47 - Estante de DVDs da Discoteca   Figura 48 - Estante de Fitas DAT da 
Discoteca   

  

Fotos: A Autora 

 

 

 

Figura 49 - Estante de Mini DVs da 
Discoteca 

Figura 50 -  Mini DVs da Discoteca   

  

Fotos: A Autora 
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Figura 51 - Estante de Disco Laser da 
Discoteca 

  Figura 52 -  Disco Laser da Discoteca 

  

Fotos: A Autora 
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Figura 53 - “Estante de som” da Discoteca 

 

Foto: A Autora 
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2.3.1 Digitalização 

 

A digitalização do acervo é feita pelo funcionário 

Donizeti Santos, o qual explicou as principais atividades 

relacionadas a este processo. Antes de mais nada, é preciso 

higienizar o suporte do item que será digitalizado. 

Para limpar os discos de vinil (Figura 54) é utilizada 

uma máquina Lavadora de Discos (Figuras 55 e 56), a qual 

possui um mecanismo de limpeza que consiste basicamente 

em uma escova para limpeza, um recipiente para colocar 

uma mistura de água com sabão neutro e um aspirador para 

retirar a água. 

Figura 54 - Disco de vinil 

 

 

        Figura 55 - Lavadora de Discos 

 

 
          Escova 
 
             Pratos 
 
 
            Aspirador 
 
 

                   Foto: A Autora 
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Figura 56 - Lavadora de Discos 

 

Foto: A Autora 

 

 

Para iniciar a limpeza, basta colocar a água com sabão em um recipiente interno da 

máquina (Figura 57), específico para isso, depois colocar o disco no prato e ligar a máquina 

na opção de lavagem. Enquanto o disco vai girando, a máquina vai, automaticamente, 

passando a escova no disco ao mesmo tempo em que libera a água com detergente neutro 
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Figura 57 - Mecanismo interno da Lavadora de Discos 

 
 

 

 

 

Recipiente para água suja  

 

 

 

Recipiente para água  

com detergente neutro 

 

 

Rotor do aspirador 

 

 

 

 

 

Foto: A Autora 

 

Quando achar que já está suficientemente limpo, o operador, nesse caso, Donizeti 

Santos, interrompe a lavagem e aciona o botão de secagem para dar início ao aspirador da 

máquina, o qual irá sugar toda a água sobre a superfície do disco e depositá-la no recipiente 

interno da máquina para ser descartada. O processo do aspirador é bem parecido com um toca 

discos de vinil: ele vai passando por todo o disco enquanto vai aspirando a água. Como a 

máquina possui dois pratos, é possível realizar esse processo em dois discos simultaneamente, 

para ganhar tempo. 
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Para limpar uma fita de rolo (Figura 58) é preciso 

colocar a fita na máquina digitalizadora (Figura 59) e 

passá-la de um rolo para outro (sem digitalizar). 

Enquanto a fita vai sendo passada, pega-se um papel 

seco de textura macia mantendo-o em contato com 

ambos os lados da fita enquanto esta vai passando de um 

rolo a outro para, assim, retirar a sujeira que possa estar 

presente no material. Esse processo é feito duas vezes, 

uma vez passando a fita para o rolo da máquina (rolo 

azul da Figura 59) e outra vez ao rebobinar a fita para o 

rolo original. 

Figura 58 - Fita de rolo 

Foto: A Autora 

As cabeças da máquina também precisam ser higienizadas. Nesse caso, usa-se um 

papel embebido em álcool isopropílico e passa-se nas cabeças (Figura 60). 

 

Figura 59 – Limpeza de fita na máquina de 
digitalização 

Figura 60 – Limpeza das cabeças de 
digitalização 

 

Fotos: A Autora 

 

Feita a limpeza, pode-se inicializar a digitalização. Coloca-se a fita adequadamente no 

rolo, passando-a pelas cabeças e roldanas. O técnico Donizeti chama a atenção para um 
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cuidado que é preciso ter nesse momento: observar se máquina não está no modo de gravação 

pois, se estiver, ao ligar a máquina, está sobrescreverá o conteúdo da fita, gerando uma nova 

gravação e apagando o conteúdo existente. 

Para a gravação, seleciona-se a velocidade padrão de 7,5. Após zerar o contador, a 

máquina está pronta para dar início ao processo de digitalização. 

É preciso então configurar o software que fará a conversão para o digital, o Sound 

Forge (Figura 61), com as opções padrão utilizadas para qualidade do som, volume etc. 

Após tudo configurado, inicia-se a 

digitalização primeiro no software e, logo em 

seguida, na máquina digitalizadora. Depois é só 

esperar que a conversão termine. Esse processo vai 

demorar o tempo de duração da gravação original 

contida na fita e, portanto, varia de uma conversão 

para outra. 

  Após feita a digitalização, é preciso ouvir 

toda a gravação para ver se tudo ficou como deveria 

pois, se no momento da conversão do analógico para 

o digital, houver algum problema com o 

equipamento, isso comprometerá o resultado final da 

digitalização, sendo necessário realizar todo o 

processo novamente. 

Figura 61 – Programa de 
digitalização Sound Forge 

Foto: A Autora 

Além disso, é preciso ainda fazer alguns ajustes, como normalizar o volume. Isso é 

importante para que todas as gravações da TV Cultura tenham um único padrão de volume, 

que garanta a qualidade do áudio. 
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Quando a digitalização estiver concluída, uma 

cópia desse material será enviada para o servidor, em 

formato wave, o qual ficará disponível na rede. 

Donizeti acrescenta algumas informações como título 

do programa, data de gravação do áudio original e 

número da fita (se houver). A próxima etapa é gravar 

um DVD de backup para garantir a preservação desse 

material, o qual fica arquivado na Discoteca. Quando 

se trata da digitalização de discos de vinil, o processo 

é bem parecido. A diferença está na máquina que irá 

tocar o vinil (Figura 62), que é bem mais simples. 

Figura 62 – Tocador de discos de 
vinil 

Foto: A Autora 

 

2.4 INDEXAÇÃO DE IMAGEM EM MOVIMENTO 

 

“Área responsável pela gestão de documentos audiovisuais e de vocabulário 

controlado. Inclui rotina de pesquisa de termos para a integridade da recuperação das 

informações solicitadas através do Banco de Dados Oracle. Com a constante atualização do 

Vocabulário Controlado torna-se possível a indexação das imagens, do acervo da biblioteca e 

da pesquisa de texto em uma linguagem única que permite a quem pesquisa encontrar o 

assunto procurado nos diferentes suportes do acervo do Cedoc, trazendo excelência ao 

resultado da informação solicitada.” (LOPES, 2016). 

Após ter sido feita a catalogação dos vídeos pelo pessoal da Catalogação, essas 

informações ficam disponíveis para visualização pelo Setor da Indexação, para a inserção no 

Sistema Oracle dos pontos de acesso que facilitarão a busca e recuperação das informações 

referentes aos vídeos. A funcionária Ana Maria Coelho demnstrou como é feita a indexação 

das imagens em movimento no Cedoc. 

Ana explicou que o Setor de Indexação é separado por editorias, em que cada 

funcionário do setor fica responsável por uma parte: Esporte, Ecologia, Cultura, Nacional e 

Internacional. No caso, Ana Coelho é responsável pela editoria Nacional. 

O primeiro passo é indexar o assunto do vídeo, do que ele trata, fazendo uma leitura da 

catalogação. Nesse momento é feita uma revisão de texto, pois se houver alguma palavra que 
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tenha sido digitada equivocadamente no momento da catalogação, faz-se a retificação para 

que isso não atrapalhe num momento posterior, durante a pesquisa. 

Feito isso, vão sendo discriminadas as imagens. Ana ressaltou a importância dessa 

etapa para que não gere uma falsa recuperação, como, por exemplo, colocar no documento o 

nome de uma pessoa que não está no vídeo. Se, mesmo com a descrição feita pelo Setor de 

Catalogação, houver alguma dúvida em relação ao conteúdo do filme, é possível assistir ao 

mesmo para dirimir essas dúvidas. 

O sistema possui um thesaurus (vocabulário controlado) dividido em substantivos 

próprios e comuns em duas tabelas internas. No processo de indexação, o sistema vai fazer a 

junção dessas duas tabelas para auxiliar o indexador (no caso, Ana), a definir os pontos de 

acesso para o vídeo em questão. Na figura 63 é possível visualizar essa tela, na qual: 

 Descritor: é o termo principal que se quer pesquisar; 

 UF: significa que esse termo do descritor é usado também para os termos que 

aparecerem nesse campo, mas se alguém pesquisar por esses termos obterá o mesmo 

resultado; 

 RT: são termos relacionados, ou seja, tudo que tem a ver com o termo pesquisado; 

podem ser inseridos tantos termos quanto forem necessários; 

 NT: é um termo “menor” que também está relacionado ao termo pesquisado; 

Figura 63 - Print da tela de Indexação 

 

Foto de tela: A Autora 

Todos esses termos já estão inseridos na base de dados, pois foram criados e inseridos 
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em um momento anterior devido à necessidade de utilização dos mesmos, cabendo ao 

indexador apenas escolher quais termos serão utilizados para o vídeo em questão. Isso 

significa que qualquer termo pesquisado, que exista na base de dados, vai retornar um 

resultado de algum documento (vídeo) existente na Filmoteca. O resultado nunca será nulo. 

Se, no momento da descrição, o indexador buscar um termo que não existe na base de 

dados e for, de fato, necessário o uso desse termo, o mesmo poderá ser inserido na base de 

dados. Mas, para isso, é preciso fazer uma reunião com a equipe e, se for o caso, com a equipe 

do Setor de Pesquisa também, para que se entre em um consenso do termo que será adotado. 

No caso de nomes de pessoas, o indexador pode inseri-los no momento da indexação e, além 

de inserir o nome, a formação e o cargo que a pessoa ocupa, é possível também incluir uma 

pequena biografia da pessoa para evitar que haja confusão nos casos de homônimos. 

Feito isso, o vídeo fica disponível para a pesquisa. 

 

2.5 FOTOGRAFIA 

 

“Área técnica responsável pelo acervo fotográfico dos programas da TV. A memória 

da FPA e da TV Cultura preservadas e disponibilizadas em diferentes suportes: slides, contato, 

fotografias. O acervo é diariamente atualizado através das fotografias enviadas pelos nossos 

fotógrafos.” (LOPES, 2016). 

A funcionária Mônica Ziegler, responsável pela catalogação e pela indexação de 

fotografias, explicou como essa atividade é realizada. Atualmente, as fotos já são todas 

digitais, mas no acervo eles têm muitas fotos em negativo que ainda não foram digitalizadas, 

pois essa atividade vai sendo feita à medida que essas fotos vão sendo solicitadas.  

Os negativos ficam guardados em pastas suspensas (Figura 64) dentro de arquivos-

gaveta, separados por assunto: música, infantil, esporte etc. Dentro de cada pasta, além dos 

negativos, existe uma “folha de contato” com as imagens dos negativos que estão naquela 

pasta, a qual facilita a identificação das fotos sem precisar manusear os negativos (Figura 65).  

No verso da folha de contato são sempre inseridas algumas informações para facilitar 

a identificação e localização das fotos, como nome do programa, data em que o programa foi 

exibido na TV, número da folha, número de negativos que essa folha contém e nome do(a) 

fotógrafo(a) (Figura 66). 
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Figura 64 – Pasta com negativos 

 

Foto: A Autora 

 

Figura 65 - Folha de contato Figura 66 - Verso da folha de contato 

  

Fotos: A Autora 
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Após identificado o negativo que 

contém a(s) foto(s) desejadas, o negativo é 

colocado em um scanner (Figura 67) 

próprio para digitalização de fotografias e é 

realizado o processo de digitalização no 

software do próprio scanner. Após 

digitalizado, é preciso selecionar a(s) 

foto(s) que se quer  e dar início ao processo 

de digitalização (Figura 68). 

Figura 67 -  Scanner de mesa para fotografias 

 

 Foto: A Autora 

Ao digitalizar, o software mostra a imagem digitalizada na tela. Embora a fotografia 

seja colorida, o software mostra a imagem em preto e branco (Figura 69), porém, no final do 

processo, ficará colorida como na fotografia original. 

                  Figura  68 - Print da tela de digitalização de fotografias em negativo 

Foto: A Autora 

 

 

 

 

       Negativo digitalizado 

Nesse momento é possível realizar alguns ajustes na foto, como recortar bordas, girar, 

e outras opções para melhorar a imagem. Após feitos os ajustes, basta clicar em “concluir” 

para que a fotografia seja armazenada na pasta escolhida, dentro do computador. 
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O passo seguinte é inserir a legenda 

na foto digitalizada. É o mesmo processo de 

nomear mas, nesse caso, sempre serão 

inseridas as mesmas informações: nome do 

programa, data de exibição, nome do(a) 

fotógrafo(a), mais CEDOC.FPA. Ficará 

assim, numa única linha, separados pelo 

símbolo de ‘underline’ ( _ ): 

NomeDoPrograma_DataExibicao_ 

NomeFotografo_CEDOCFPA 

A segunda etapa consiste em realizar 

o tratamento da imagem, na qual ajustes 

mais refinados podem ser feitos.  

Figura 69- Print da tela de digitalização de 
fotografias 

Foto: A Autora 

Para isso, é preciso possuir conhecimento no uso do Photoshop, que é o software 

utilizado pela TV Cultura para edição de fotografias. 

É possível também inserir a logomarca da TV Cultura (Figura 70). Isso é feito, por 

exemplo, quando a imagem será vendida ou disponibilizada para pessoa externa ou outra 

instituição, como forma de identificar a autoria dessa imagem como sendo da TV Cultura. Se 

for para uma consulta ou uso internos, não é preciso adicionar a logomarca. 
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Figura 70 - Tela com fotografia mais a logomarca da TV Cultura 

 

 

 

 Logomarca da TV Cultura inserida 
digitalmente na foto 

Foto: A Autora  

 

Muitas fotografias, segundo comentário de Mônica Ziegler, são solicitadas pelo 

pessoal do jornalismo para serem utilizadas nos programas quando, por exemplo, falece 

alguém famoso, ou quando é feita alguma exposição como a do Castelo Rá Tim Bum, que 

estava acontecendo no Memorial da TV Cultura nesse mesmo período em que esta Autora 

esteve participando do workshop, visitando e conhecendo a TV Cultura. Além disso, muitas 

fotos são inseridas no site http://tvcultura.com.br/, no qual são divulgadas as programações da 

TV e Rádio Cultura. 

No caso das fotos digitais, Mônica esclareceu que é utilizado o site Media Portal 

(Figura 71), desde 2006, no qual os fotógrafos inserem as fotos digitais registradas por eles e, 

a partir daí, ficam disponíveis para que possam ser acessadas e indexadas (pela própria 

Mônica). As fotos são inseridas em pastas organizadas por programas, as quais Mônica 

visualiza e seleciona, dentro de cada pasta, as fotos que serão utilizadas, retirando aquelas que 

não ficaram boas o suficiente para utilização. 
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Figura 71 - Tela do site Media Portal 

 

Foto: A Autora 

 

Feita a seleção, é preciso inserir informações importantes em cada uma das fotos 

selecionadas, como os nomes de cada pessoa presente na foto, na ordem em que elas 

aparecem na mesma (da esquerda para a direita), começando pelo sobrenome seguido do 

primeiro nome; a profissão de cada pessoa, a data em que a fotografia foi realizada e o nome 

do(a) fotógrafo(a). Todas as fotos ficam armazenadas dentro de pastas do respectivo 

programa, dentro do site, separadas por data de exibição do programa. 

No momento em que Mônica Ziegler comentava sobre o site Media Portal, o mesmo 

se encontrava em manutenção, não tendo sido possível navegar no site com acesso a maiores 

detalhes relativos a seu funcionamento, pois nem todas as páginas estavam acessíveis online. 

Mas, com as explicações dadas, foi possível compreender bem como o site funciona. 

 

2.6 PESQUISA DE TEXTO – HEMEROTECA 

 

Área do Cedoc responsável pela formação e manutenção da Hemeroteca 
iniciada em 1984 (coleção de artigos de jornais, enfatizando grandes temas 
como economia, política, personalidades etc). Traz um acervo atualizado 
com o trabalho de pesquisa diária nos principais jornais em arquivo digital. 
Juntos realizam importantes pesquisas para divulgar as efemérides mais 
importantes do mês, que ajudam nas pautas das Produções das Rádio e TV 
Cultura. (LOPES, 2016, s.p.) 
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Na Hemeroteca, foi o funcionário Gilberto de Azevedo quem mostrou como funciona 

o setor. A parte física da Hemeroteca está organizada por assunto, em um arquivo deslizante 

(Figura 72), em arquivos gaveta (Figura 73) e em caixas-arquivo organizadas em estantes 

(Figura 74).  

 

Figura 72 - Arquivo deslizante da Hemeroteca Figura 73 - Arquivo gaveta da Hemeroteca 
  

Fotos: A Autora 

 

Figura 74 - Estantes com caixas-arquivo da Hemeroteca 

 

 

Foto: A Autora 
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No arquivo deslizante os recortes de jornal são acondicionados em pastas suspensas e 

identificados por assunto, organizados em ordem alfabética e separados por cor, em que cada 

cor se refere a um ano distinto (Figuras 75 e 76). 

 

Figuras 75 e 76 - Pastas suspensas no arquivo deslizante da Hemeroteca 

  

Fotos: A Autora 

 

 

Até 2006 tudo era feito manualmente, com o jornal impresso, do qual eram feitos 

recortes e acondicionados e organizados em pastas. A partir daí passou a ser utilizada a versão 

digital de cada jornal do Estado de São Paulo, aos quais a TV Cultura tem acesso por meio de 

assinaturas destes periódicos. Para isso, é preciso ler as notícias e selecionar uma por uma 

para selecionar as que serão inseridas no Sistema Oracle, e identificar as principais 

informações relacionadas: título da matéria, editoria, nome do jornal, data de veiculação, 

fonte, palavras-chave e mais algumas informações, além do texto integral da matéria, como 

pode ser visto na Figura 77.  
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Figura 77 - Exemplo de notícia veiculada em jornal e inserida no Sistema da Hemeroteca 

Foto: A Autora 

 

A depender do assunto, segundo explicação de Gilberto de Azevedo, podem ser 

selecionadas matérias de dois ou mais jornais sobre o mesmo assunto. Em alguns casos de 

menor relevância, basta selecionar um jornal apenas. Terminada a seleção, esses recortes são 

encaminhados por e-mail para as pessoas responsáveis pela produção dos programas da TV 

Cultura para que elas possam utilizar essas notícias em seus programas, se for o caso. 

 Quando alguma pesquisa é solicitada, os funcionários da Hemeroteca fazem a busca 

tanto no arquivo impresso como na base de dados. Quando o recorte referente à pesquisa é 
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localizado, se for em jornal impresso, é feita a cópia do recorte e a pessoa ou setor solicitante 

pode retirá-la na Hemeroteca; se for material digital, este é encaminhado via e-mail.  

A pesquisa por conteúdo digital pode ser feita no Sistema Oracle, por nome, por 

assunto, por jornal, por data etc, e pode ser feita também por uma combinação desses termos 

para refinar mais a pesquisa. 

Gilberto abriu algumas pastas e arquivos para que seu conteúdo pudesse ser melhor 

visualizado e para um melhor entendimento sobre a atividade e sobre como é feita a 

organização da Hemeroteca, como pode ser visto nas Figuras 78 a 82. 

 

Figura 78 – Arquivo deslizante da Hemeroteca Figura 79 – Arquivo gaveta da Hemeroteca 

  

Fotos: A Autora 

 

Figura 80 - Pasta fechada do arquivo da 
Hemeroteca 

Figura 81 - Pasta aberta do arquivo da 
Hemeroteca 

 

 

Fotos: A Autora 
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Figura 82 - Pasta aberta do arquivo da Hemeroteca 
 

Foto: A Autora 

 

2.7 PESQUISA DE IMAGEM EM MOVIMENTO 

 

“Responsável pela localização da informação solicitada pelo usuário, através de 

pesquisas automatizadas no sistema. Atende tanto ao público interno como ao público 

externo.” (LOPES, 2015, s.p.). 

A pesquisa no Sistema Oracle pode ser feita por meio do Thesaurus (elaborado pelo 

setor da Indexação), e nesse caso a pesquisa deve ser feita sempre com termos no singular, 

masculino. Se for necessário pesquisar um termo feminino isso pode ser feito incluindo-se 

outros termos no campo Parâmetros (como pode ser visto na Figura 83), por exemplo, quando 

se quer pesquisar por “pedestre” que seja uma mulher, basta inserir a palavra pedestre no 

campo Thesaurus e a palavra mulher no campo Parâmetros. 
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Figura 83 - Print da tela de Pesquisa de Documentos 

Foto:  A Autora 

 

No campo Identidades é possível pesquisar por nomes próprios: pessoas, cidades, 

países, siglas, músicas.  

Feita a pesquisa, o sistema retornará o resultado encontrado e este poderá ser assistido 

na tela para se conferir se corresponde exatamente ao que se deseja. 

Uma questão importante no setor de Pesquisa é verificar se as imagens encontradas 

pertencem à FPA, pois caso não pertençam não podem, de forma alguma, ser vendidas, nem 

compartilhadas com o público externo, por questões de direito autoral. 

 

2.8 BIBLIOTECA 

 

“Área de apoio para realização de pesquisas para produções, trabalhos acadêmicos, 

empréstimos entre bibliotecas. Incentiva a leitura e a cultura.” (LOPES, 2016, s.p.). 

A Biblioteca do Cedoc possui um grande acervo organizado por assunto e que fica 
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disponível a todos os funcionários, tanto para leitura no próprio local, como para empréstimo. 

O empréstimo também é realizado entre bibliotecas públicas e privadas que solicitem algum 

conteúdo disponível no acervo do Cedoc, como também o Cedoc solicita a outras bibliotecas 

conteúdos que eles ainda não possuem. 

 

Figura 84 - Biblioteca do Cedoc 
 

Foto: A Autora 

 

 

 

Figura 85 - Biblioteca do Cedoc 
 

Foto: A Autora 

 

] 
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Figura 86 - Biblioteca do Cedoc 
 

Foto: A Autora 
 

 

Figura 87 - Biblioteca do Cedoc 
 

Foto: A Autora 
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Figura 88 - Biblioteca do Cedoc 
 

Foto: A Autora 
 

 

2.9 CENTRO DE MEMÓRIA AUDIOVISUAL (CMA) 

 

 “Área que preserva a história da FPA e da TV Cultura. Contém objetos de cena, 

documentos, quadros etc. Realiza projetos de exposições fiscalizando a montagem e 

desmontagem do acervo, instalação de quadros para cenários de programas, assim como para  

as salas e corredores da FPA.” (LOPES, 2016, s.p.). 

O Centro de Memória Audiovisual (CMA) foi apresentado pelo funcionário Demócrito 

Mangueira Nitão Júnior. O CMA surgiu da preocupação da FPA de ter a memória como algo 

sistematizado, algo que valoriza a instituição, e foi se concretizando, desde 2005, pela 

mobilização dos próprios funcionários, que começaram a levar para o CMA objetos que 

estavam guardados em cada setor da instituição e que fazem parte da história institucional da 

FPA. 

O acervo do CMA contém itens diversos como bonecos dos programas, obras de arte 

utilizadas para compor cenários, câmeras, máquinas de escrever, maquetes de programas, 

cartão de ponto, fotografias, quadros, troféus e prêmios, microfones obsoletos, ferramentas, 

enfim, objetos representativos das diversas funções e atividades realizadas na instituição ao 

longo do tempo. 
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Figura 89 - Centro de Memória Audiovisual 
 

Foto: A Autora 
 

 

Figura 90 - Centro de Memória Audiovisual Figura 91 - Centro de Memória Audiovisual 
  

Fotos: A Autora 
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Figura 92 - Centro de Memória Audiovisual 

 

Foto: A Autora 
 

 

Figura 93 - Centro de Memória Audiovisual Figura 94 - Centro de Memória Audiovisual 

 

 

Fotos: A Autora 
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Figura 95 - Centro de Memória Audiovisual 

 

Foto: A Autora 
 

Figura 96 - Centro de Memória Audiovisual Figura 97 - Centro de Memória Audiovisual 
  

Fotos: A Autora 
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Figura 98 - Centro de Memória Audiovisual 
 

Foto: A Autora 
 

 

Figura 99 - Centro de Memória Audiovisual Figura 100 - Centro de Memória Audiovisual 

  

Fotos: A Autora 
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Figura 101 - Centro de Memória Audiovisual Figura 102 - Centro de Memória Audiovisual 

  

Fotos: A Autora 
 

Figura 103 - Centro de Memória Audiovisual 

 

Foto: A Autora 
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Figura 104 - Centro de Memória Audiovisual 

 

Foto: A Autora 
 

 

Figura 105 - Centro de Memória Audiovisual Figura 106 - Centro de Memória Audiovisual 
  

Fotos: A Autora 
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3 OFICINA DE AUDIOVISUAL (PROF. JOSÉ MARIA PEREIRA LOPES) 

 

O prof. José Maria demonstrou como tratar filmes danificados com o uso da máquina 

enroladeira, da moviola e da coladeira para realizar a limpeza e pequenos reparos em filmes 

danificados pelo mau uso e pela conservação inadequada. Para isso, utilizou um filme fruto de 

doação, o qual já chegou na emissora bastante danificado. Esse filme não poderia ser usado 

pela emissora por questões de direitos autorais pois, apesar de ter sido doado, quem fez a 

doação não deixou uma carta concedendo o direito de uso, o que impossibilita o seu uso para 

venda ou empréstimo pela emissora. Portanto, pudemos utilizá-lo de forma mais tranquila 

durante a oficina, sem medo de talvez danificá-lo ainda mais, que foi o objetivo do prof. José 

Maria ao utilizar esse filme (Figuras  107 e 108). 

 

Figura 107 – Filme danificado Figura 108 – Filme danificado 
 

 

Fotos: A Autora 
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Figura 109 - Colocando o filme na moviola Figura 110 - Colocando o filme na moviola 
  

Fotos: A Autora 
 

Ele começou demonstrando como colocar o filme na moviola, nesse caso uma moviola 

manual portátil (Figuras 109 a 113) com o auxílio de uma enroladeira. A enroladeira pode ser 

utilizada para passar o filme de um rolo para outro, para colocá-lo na posição correta (o que 

significa o mesmo que rebobinar o filme), como também para passar o filme em uma moviola 

manual. Foi demonstrado também como identificar o tipo de som no filme: uma faixa 

transparente significa que o som é ótico (Figura 114) e, portanto, foi gravado diretamente no 

filme.  Nos casos de filme com som ótico é fundamental o cuidado para que o filme não se 

rompa, pois isso comprometerá o áudio também, além da imagem. Se o som fosse magnético 

teria uma faixa marrom na borda do filme, o que significa que o áudio foi gravado 

separadamente e depois adicionado ao filme. 
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Figura 111 - Encaixando o filme na 
enroladeira 

Figura 112 - Passando o filme com a 
enroladeira 

  

Fotos: A Autora 
 

Figura 113 - Passando o filme na moviola 
manual 

Figura 114 - Faixa de som ótico 

  

Fotos: A Autora 
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No caso do filme que utilizamos, como este estava muito ressecado e ficando 

retorcido, o prof. José Maria explicou que levaria muito tempo para recuperá-lo, sendo 

necessário enrolá-lo muito bem no carretel para que ele fique bem apertado e, com isso, 

diminua a torção nas bordas do filme (as bordas estavam se curvando para o centro do filme). 

Isso aconteceu porque o filme foi guardado de forma inadequada, o que também levou à perda 

de emulsão do filme, modificando sua cor original e acrescentando riscos na imagem, como 

foi possível visualizar ao assistir o filme na moviola (Figura 115). Explicou que, nesse caso, 

após o restauro físico, será preciso também realizar um restauro digital do filme, em que, após 

ser digitalizado, é possível retirar os riscos da imagem do filme, com uso do equipamento e 

conhecimento de técnica adequados. 

 

Figura 115 - Filme amarelecido e com riscos na imagem 

 

Foto: A Autora 
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Prof. José Maria demonstrou também a forma correta de emendar filmes partidos na 

coladeira, em que é preciso ter atenção para encaixar as pontas do filme no ponto exato, sem 

que elas se sobreponham ou fiquem afastadas, pois isso acarretará no travamento do filme ou 

num novo rompimento no momento da visualização (Figura 116). 

 A coladeira também pode ser utilizada para recuperar os furos do filme quando esses se 

rompem pois, ao colar a fita adesiva (que é específica para isso) no filme, a própria fita irá 

recompor a parte estragada dos furos e a coladeira irá perfurá-lo novamente, como 

demonstrado pelo prof. José Maria. 

 

Figura 116 - Encaixando as pontas do filme na coladeira 
 

Foto: A Autora 
 

Depois, prof. José Maria mostrou como rebobinar o filme na moviola automática, 

ideal para filmes maiores, por ser o processo, obviamente, muito mais rápido do que se feito 

manualmente (Figura 117). 
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Figura 117 - Rebobinando o filme na moviola 
 

Foto: A Autora 
 

Feito isso, foi demonstrado como colocar o filme corretamente na moviola, passando 

pelos cabeçotes e carretéis (Figuras 118 a 123). 

 

Figura 118 – Colocando o filme na moviola automática 
 

Foto: Bianca Silva 
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Figura 119 – Colocando o filme na moviola automática 

 
Foto: Bianca Silva 

 

Figura 120 – Colocando o filme na moviola automática 
 

Foto: Bianca Silva 
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Figura 121 – Colocando o filme na moviola automática 
 

Foto: Bianca Silva 
 

Figura 122 – Colocando o filme na moviola automática 
 

Foto: Bianca Silva 
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Figura 123 – Colocando o filme na moviola automática 
 

Foto: Bianca Silva 
 

 

Figura 124 – Painel de ajuste de som na moviola 
 

Foto: A Autora 
 

Prof. José Maria explicou que é possível diminuir um pouco o ressecamento do filme 

aplicando vaselina líquida em todo o filme e deixando ele descansar por algumas horas ou o 
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tempo que for necessário, a depender do estado do filme. 

Além desses cuidados, outros fatores são importantes para manter o filme em perfeitas 

condições por um tempo prolongado: os filmes devem sempre estar com batoque para que 

fiquem firmes e não deformem; devem ser guardados dentro de latas próprias para filmes; o 

ambiente deve ser adequado ao seu armazenamento (limpo, climatizado, pouca 

luminosidade); a umidade do ar deve ser monitorada; o ambiente também deve contar com 

algumas medidas de segurança (extintores de incêndio, portas corta-fogo) etc. 

 

4 CONSIDERAÇOẼS FINAIS 

 

A visita à TV Cultura e a oficina ministrada pelo prof. José Maria contribuíram muito 

para a compreensão e aprendizado desta relatora sobre o tratamento e manuseio de acervo 

audiovisual, bem como sua conservação e preservação, catalogação, indexação. 

Conhecimento este tão necessário para uma formação adequada, mas que, infelizmente, ainda 

não é propiciado no Curso de Graduação em Arquivologia da UFBA. 

Foi imensamente gratificante conhecer uma emissora de televisão como a TV Cultura, 

a qual preza pela qualidade, não apenas do conteúdo de seus programas, bem como de todas 

as etapas da produção destes, desde a qualidade dos equipamentos utilizados, passando pela 

catalogação, indexação, acondicionamento e armazenamento nas condições ambientais 

adequadas e tratamento técnico para sua preservação a longo prazo. Além disso, vivenciar a 

experiência de conhecer as instalações de uma emissora, entender um pouco do seu 

funcionamento, conversar com profissionais da área. Um mundo novo, repleto de 

aprendizado. Uma verdadeira escola. 

Sou profundamente grata ao professor/orientador Rubens Silva, que me proporcionou 

esta oportunidade, pois isso só foi possível devido ao seu interesse, esforço e generosidade. E 

ao professor José Maria Lopes, bem como a toda a equipe do Cedoc, por terem me recebido 

de forma tão atenciosa e gentil, dedicando seu tempo à minha pesquisa e me proporcionando 

todo esse aprendizado e experiência. São figuras raras que tenho o privilégio e prazer de 

conhecer. 
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Figura  125 - Equipe do Cedoc – Entrega de certificado 

 
Foto: [Bianca Silva (?)] 

 

 

Figura 126 - Certificado 
 

Foto: A Autora 
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