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Apoios

Parcerias

Yndexa

Coordenação-Geral de Processamento
e Preservação do Acervo

Parcerias em elaboração

FACOM-UFBA

UFRJ - Fórum de Ciência e Cultura
Museu Nacional / Setor de Linguística

Coordenação de Arquivo

Fase 2 de 3 = Universal  (2013-2016)
Fase 2 de 3 = Bolsa PQ2 (2013-2016)
Fase 3 de 3 = Bolsa PQ2 (2016-2019)
Fase 3 de 3 = Bolsa PDS (2016-2017)

UFF – Departamento de Cinema e Vídeo
Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual
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A Fase 2 de 3 da pesquisa
(mar.2013-fev.2016)

Brevíssimos comentários
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Como estamos?

Dados de 65 instituições no Brasil detentoras de acervos AV
(9 estados e o DF)

(Dados de 2015/2016 – Disponíveis em www.cridi.ufba.br)

Os usuários/consulentes dos acervos
• Profissão:

• Historiador
• Bibliotecário
• Gestor de Audiovisual (AV) 
• Produtor de AV
• Cineasta

• Idade:
• Média = 40 anos (de 25 a 56)

• Gênero:
• 60% Feminino
• 40% Masculino

• Objetivo da consulta:
• 1º : Pesquisa de Mestrado
• 2º : Entretenimento; Curiosidade
• 3º : Produção de Filmes

• Assunto de interesse:
• 1º : História da Cidade;
• 2º : Inaugurações;

Serviços Públicos;
• 3º : Biografias;

Congressos;
Debates;
Conferências;
Memória;
Museus;
Entrevistas;

• 4º : Teatro;
Homenagens;
Cerimônias Oficiais;
Carnaval

• Formato de arquivo solicitado:
• 1º : AVI
• 2º : MPEG
• 3º : MOV
• 4º : WMV
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OUTROS : LTO (4 instituições), Compact VHS (2 instituições) e Memory Cards (1 instituição)

Formatos/suportes que caracterizam o acervo

7

Algum funcionário do setor já participou de curso sobre 
tratamento de acervos de imagens em movimento ?
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A instituição dispõe de um plano de desastres para a 
documentação audiovisual analógica ?

9/39

Como estamos com relação a...

Originais nato-digitais
e/ou

representantes digitais de versões analógicas

Dados de 29 das 65 instituições que já realizaram algum
projeto de digitalização de seus acervos AV

(Dados de 2015/2016 – Disponíveis em 
www.cridi.ufba.br)
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Como é armazenada a cópia de segurança da versão master de cada 
arquivo digital de imagem em movimento?

11/39

O Estágio Pós-Doutoral-Sênior (PDS)
como meio de investir na pesquisa

A Fase 3 de 3 da pesquisa (mar.2016-fev.2019)

inclui o Estágio PDS (nov.2016-out.2017)
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Outras fontes de recursos anteriores como meios 
de investir nas fases da pesquisa
http://cridi.ici.ufba.br/institucional/dados-coletados-audiovisual/

• Fase 1 de 3 (2005-2007): R$ 19.200,00 (Bolsas PIBIC)
• 04 Bolsas PIBIC (2005 a 2007) = R$ 400,00 x 12 x 04 = R$ 19.200,00 

• Fase 2 de 3 (2013-2016): R$ 81.300,00 (Bolsas PQ2, AT-NS e IC e Chamada Universal)
• 01 Bolsa CNPq PQ2 (2013-2016) = R$ 39.600,00 (investidos na pesquisa e no grupo)
• 01 Chamada Universal (2013-2016) = R$ 7.500,00
• 01 Bolsa CNPq AT-NS1 de três anos (2013-2016) = R$ 550,00 x 36 = R$ 19.800,00
• 01 Bolsa CNPq IC de três anos (2013-2016) = R$ 400,00 x 36 = R$ 14.400,00

• Fase 3 de 3 (2016-2019): R$ 81.130,00 (Bolsas PQ2 e PDS e Taxa de bancada)
• 01 Bolsa CNPq PQ2 (2016-2019) = R$ 26.400,00 (investidos na pesquisa e no grupo)
• 01 Bolsa CNPq PDS (2016-2017) = R$ 52.800,00 (investidos na pesquisa e no grupo)
• 01 Taxa de bancada (2016-2017) = R$ 1.930,00 (passagens e diárias)

• Duas últimas fases (2013-2017): R$ 67.200,00 (Bolsas PIBIC)
• 14 Bolsas PIBIC = R$ 400,00 x 12 x 14 = R$ 67.200,00

• INVESTIMENTO OFICIAL (ago.2005 a fev.2019) = R$ 249.630,00
• INVESTIMENTO INFORMAL (do próprio bolso, de 2013 a 2018) = R$ 25.998,00
• INVESTIMENTO TOTAL = R$ 275.628,00
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OBJETIVO GERAL:
• Identificar conceitos científicos, recursos técnicos, perfis profissionais e recursos 

tecnológicos visando à consolidação e ao uso do Legatum na esfera pública.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Consolidar a análise bibliográfica já em execução pela equipe da pesquisa;
• Contatar instituições-chave (já identificadas) e pesquisadores para entrevistas que visam 

a identificar recursos técnicos essenciais à consolidação e ao uso do Legatum na esfera 
pública;

• Contatar instituições-chave (já identificadas) e pesquisadores para entrevistas que visam 
a identificar perfis profissionais essenciais à consolidação e ao uso do Legatum na esfera 
pública;

• Contatar instituições-chave (já identificadas) e pesquisadores para entrevistas que visam 
a identificar recursos tecnológicos essenciais à consolidação e ao uso do Legatum na 
esfera pública;

• Analisar problemas identificados nas entrevistas realizadas, visando à sua  elaboração 
esquemática em árvore hierárquica; 

• Compartilhar resultados com as instituições e pesquisadores, solicitando avaliações 
críticas à hierarquia de problemas elaborada;

• Revisar, eventualmente, e consolidar a árvore de problemas;
• Dar prosseguimento ao compartilhamento/difusão dos resultados da pesquisa nas 

esferas técnico-profissionais e no ensino de graduação e pós-graduação. 14/39
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• Tipo de pesquisa: participante, com vieses qualitativos e quantitativos;
• Método de Abordagem: dialético materialista
• Técnicas:

• Documentação indireta:
• Pesquisa, seleção e leitura de fontes e documentos;
• Navegação em sites sobre a temática;
• Transcrição, tradução e legendagem de vídeo relevante;
• Tradução de artigo relevante;
• Levantamento dos principais eventos sobre AV ao longo de 01 ano;

• Observação direta intensiva:
• Visitas técnicas; 
• Visitas de cunho administrativo;
• Contatos diretos com profissionais técnicos e gestores;
• Reuniões presenciais e contatos constantes por mail;
• Abertura de listas institucionais (UFBA-STI) de discussão com as instituições parceiras e potencialmente parceiras;
• Observação (individual e em equipe) de acervos, ambientes e sistemas de informação;
• Fotografia de documentação de ambientes e acervos durante as visitas;

• Observação direta extensiva (34 respondentes):
• Questionário por email (03 perguntas subjetivas, em substituição às entrevistas presenciais originalmente planejadas);

• Métodos de Procedimentos:
• Analítico em árvore de problemas;
• Infográficos e Quadros navegáveis (bibliografias, eventos, recursos úteis);
• Comparativo;
• Quantitativo;
• Qualitativo de seleção de termos-chave em respostas subjetivas;
• Constante atualização do Repositório Legatum – Sonus et Imago;
• Criação de site sobre a Iniciativa Legatum;
• Criação de página (landing page) para divulgação do Colóquio de Pós-Doutorado;
• Disponibilização dos dados da pesquisa em website do grupo de pesquisa. 15/39

Dos objetivos geral e específicos
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Identificar conceitos visando à consolidação e 
ao uso do Legatum na esfera pública...

• Constatamos a necessidade fundamental de (re)aproximação e de 
estudo do conceito/categoria memória. 

• Constatamos o debate sobre a evolução dos conceitos de patrimônio 
audiovisual, de arquivo, de Arquivo, com o surgimento inexorável da 
necessidade inadiável de adoção de medidas de conversão digital e de 
preservação digital do patrimônio AV.

17/39

[[Ob.Esp.: Consolidação da análise bibliográfica]]

• Após consolidação da análise das fontes estudadas (de nov.2016 a out.2017), a bibliografia 
lida e os sites visitados foram organizados e  disponibilizados em quadros navegáveis:

• Bibliografia completa;
• http://cridi.ici.ufba.br/institucional/bibliografia-completa-lida-durante-o-estagio-pos-doutorado-senior/

• Bibliografia lida sobre memória;
• http://cridi.ici.ufba.br/institucional/fontes-fundamentais-lidas-durante-o-estagio-pds-para-o-estudo-especifico-do-

conceito-de-memoria/

• Bibliografia de autores de abordagem dialético materialista;
• http://cridi.ici.ufba.br/institucional/autores-com-abordagem-dialetico-materialista-de-cunho-marxiano-marxista-

lido-durante-o-estagio-pds-no-ibict-2016-2017/

• Recursos Úteis;
• http://cridi.ici.ufba.br/institucional/recursos-uteis/
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Identificar recursos técnicos, recursos tecnológicos e perfis 
profissionais visando ao uso do Legatum na esfera pública...

• Constata-se conhecimento ainda incipiente sobre aspectos que a literatura 
técnico-científica considera fundamentais com relação a repositórios dirigidos 
ao acesso remoto e à preservação digital de arquivos AV;  

• Recursos técnicos;
• http://cridi.ici.ufba.br/institucional/adaptacao-objetiva-do-questionario-subjetivo-do-posdoc-q2/

• Recursos tecnológicos;
• http://cridi.ici.ufba.br/institucional/adaptacao-objetiva-do-questionario-subjetivo-do-posdoc-q3/

• Constata-se alta subjetividade nas respostas (excelente!) sobre os perfis 
profissionais, caracterizados pela diversidade de entendimentos reunidos;

• Perfis profissionais;
• http://cridi.ici.ufba.br/institucional/adaptacao-objetiva-do-questionario-subjetivo-do-posdoc-q1-1/

• Elementos de formação profissional;
• http://cridi.ici.ufba.br/institucional/adaptacao-objetiva-do-questionario-subjetivo-do-posdoc-q1-2/

19/39

[[Ob.Esp.: As dificuldades e as compensações]]

• Analisar problemas identificados nas entrevistas realizadas, visando à sua  elaboração 
esquemática em árvore hierárquica; 

• Compartilhar resultados com as instituições e pesquisadores, solicitando avaliações críticas à 
hierarquia de problemas elaborada;

• Revisar, eventualmente, e consolidar a árvore de problemas;

• Estes objetivos específicos, que se interrelacionam,  não seriam alcançados antes do final do estágio 
PDS, devido à complexidade da análise para a construção da árvore de problemas;

• Decidimos, então, por sua protelação e substituição por outras ações compensatórias, especialmente 
as relativas a encaminhamentos de Acordos de Cooperação Técnica e outros tipos de parcerias, que 
exigiram longas conversações e procedimentos administrativos prolongados;

• http://cridi.ici.ufba.br/institucional/acordos-de-cooperacao-e-futuras-parcerias/
• A árvore de problemas só foi concluída após o estágio, com opção de separação dos universos 

analógico e digital;
• http://cridi.ici.ufba.br/institucional/arvore-de-problemas/
• http://cridi.ici.ufba.br/institucional/arvore-de-problemas-meio-analogico/
• http://cridi.ici.ufba.br/institucional/arvore-de-problemas-meio-digital/

20/39



29/03/2018

11

• Dar prosseguimento ao compartilhamento/difusão dos resultados da pesquisa 
nas esferas técnico-profissionais e no ensino de graduação e pós-graduação.

• O afastamento formal das atividades de ensino, para a realização do estágio, 
impediu a atuação em sala de aula;

• O compartilhamento deu-se apenas de forma restrita, junto a estudantes que são 
membros do Grupo CRIDI participantes da equipe que atua no projeto;

• Entretanto, nas palestras ministradas a limitação foi compensada, já que sempre 
havia muitos estudantes de graduação, de mestrado e de doutorado na audiência, 
além de técnicos e outros profissionais;

• Foram diversas as participações em eventos de compartilhamento...

[[Ob.Esp.: As dificuldades e as compensações]]

21/39

As compensações (entre nov.2016 e out.2017)

• 01 conferência;
• 03 participações em eventos nacionais como ouvinte;
• 01 participação em evento local (UFBA) como orientador de IC;
• 02 participações em eventos internacionais com o ouvinte;
• 01 participação em workshop de preservação digital;
• 04 comunicações escritas (uma delas em espanhol, mas ainda no prelo); 
• 01 pôster (tipo de modalidade de texto de 7 páginas);
• 02 pôsteres gráficos expositivos; 
• 01 resumo expandido; 
• 05 resumos; 
• 10 comunicações orais em eventos; 
• 01 artigo na Revista Arquivo em Cartaz, de registro, divulgação e difusão do Festival Internacional de Cinema 

de Arquivo, promovido regularmente pelo Arquivo Nacional;
• 01 investimento em formação de estudante de graduação, em final de curso, em workshop no evento Arquivo 

em Cartaz, do Arquivo Nacional;
• 01 investimento em formação de estudante de graduação, em final de curso, em workshop de cinco dias na 

TV Cultura de São Paulo, em todos os setores relacionados ao audiovisual;
22/39
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As compensações (entre nov.2016 e out.2017)
• 01 capítulo de livro em publicação internacional do ICCROM, Unlocking Sound and Image Heritage (2017);

• https://www.iccrom.org/sites/default/files/2017-12/00_soima_unlocking_sound_and_image_heritage_0.pdf

• 01 tradução (coautor), do inglês para o português, da publicação internacional da Witness, o Guia de 
Arquivamento de Vídeo para Ativistas (2017);

• https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://s3-us-west-
2.amazonaws.com/librarywebfiles/Training%2BMaterials/Training%2BPDFs/Activists%2BGuide%2Bto%2BArchiving%2BVideo/P
ORT_Guia_para_ativistas_v1.0_2017.pdf&hl=pt_BR

• 01 tradução de vídeo (feita com recursos CNPq, sendo: transcrição do inglês falado para o inglês escrito, 
seguida de versão do idioma inglês para o português, seguida de legendagem em português): “The Outer OAIS 
– Inner OAIS (OO-IO) Model and its use in Distributed Digital Preservation” [O Modelo OO-IO e seu uso em 
Preservação Digital Distribuída], apresentado pela Dra. Eld ZIERAU, especialista em preservação digital da 
Royal Library of Denmark, durante evento iPRES de que participou no Japão, em setembro de 2017;

• https://vimeo.com/256250268

• 01 tradução de artigo de ZIERAU, que acompanhará o vídeo traduzido, tornando-o de melhor compreensão, 
pois é de complexa abordagem: OAIS e a Preservação Digital Distribuída na Prática: Uma exploração de casos 
de uso, dinamarqueses e outros, que contribuíram para o desenvolvimento do Modelo OO-IO (OAIS Externo –
OAIS Interno) para Preservação Digital Distribuída

• http://cridi.ici.ufba.br/institucional/arquivos/posdoc/oais-e-a-preservacao-digital-distribuida-na-pratica.pdf

• Um quadro navegável com os eventos de interesse à temática do patrimônio audiovisual, veiculados entre 
nov.2016 e dez.2017, também compõe o conjunto de materiais produzidos no estágio.

• http://cridi.ici.ufba.br/institucional/lista-de-eventos/ 23/39

Os conceitos básicos para a ação

24/39
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Os conceitos básicos para a ação
• Dimensão: “grandeza real que, quer sozinha, quer com outras, determina 

a posição de um ponto ... num espaço” (LALANDE, 1996, p.260). Arquivos 
audiovisuais produzidos/mantidos/custodiados pela esfera pública são 
uma dimensão quantificável e localizável no ciberespaço — por exemplo, 
20 gigabytes em www.legatum-si.net;

• Conteúdo: de acervos audiovisuais: ‘dimensão’ pública representativa da 
possibilidade do indivíduo e da sociedade ampliarem sua ‘consciência’ 
(através da fruição de imagens do acervo público) e desenvolverem uma 
maior capacidade de ação junto a suas instituições, objetivando o 
atendimento de suas necessidades. É o acesso às versões digitais das 
imagens que nos interessa. 

25/39

Os conceitos básicos para a ação
• Instância: “fato típico que serve de exemplo para o estudo de uma 

propriedade geral” (LALANDE, 1996, p.572);

• Tecnologia de acesso: instância formadora de consciência; requer uma 
interface que favoreça o acesso remoto ao conhecimento, expandindo, por 
sua vez, a consciência acerca da possibilidade de conhecer e de agir. 

• Os fatos típicos são as operações de acesso a conteúdos digitais;
• A instância (ou seja, o fato típico) é a tecnologia de acesso; 
• A propriedade geral, então, está na ampliação da consciência: a tecnologia 

possibilitando ao indivíduo e, por extensão, à sociedade, a expansão da 
consciência. 

26/39
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Os conceitos básicos para a ação

• Processo: opõe-se a fenômeno (que é o produto, o resultado de um processo); 
conjunto de funções, concatenação ou sequência de eventos ou de fenômenos 
— fisiológicos, psicológicos, sociais e até físicos —, que se manifestam 
ressaltando a natureza ativa de um processo, e “que apresentam certa unidade 
ou que se reproduzem com certa regularidade” (LALANDE, 1996, p.869);

• Informação: processo que promove a ampliação da consciência acerca da 
possibilidade de conhecer e agir (SILVA, 2002). 

• Informação não como um fenômeno, efeito, estrutura, conteúdo ou suporte físico com 
símbolos nele arranjados, mas como processo complexo de estados e de mudanças 
envolvendo conteúdos informacionais, a consciência, o conhecimento, a memória, a ação, 
o devir. 

• Permite, portanto, ficarmos mais conscientes de que podemos adentrar outro processo, o 
de conhecer, e mais outro, o de agir. 

27/39

Os conceitos básicos para a ação

• Memória e identidade são geralmente admitidas como indissoluvelmente 
ligadas, como reitera Candau. Remetendo-nos a Pierre Nora, o autor destaca que 
“nenhuma época ‘foi assim tão voluntariosamente produtora de arquivos como a 
nossa, não apenas pelo volume que secreta espontaneamente a sociedade 
moderna, não apenas pelos meios técnicos de reprodução e conservação de que 
ela dispõe, mas pela crença e respeito aos traços deixados.’” (CANDAU, 2011, 
p.112). 

• Aproximamo-nos aqui, como nos ensina Candau, “das teses de Michel Oriol
quando ele analisa a incapacidade crescente do Estado — um ‘meio de memória’, 
de acordo com Nora — de se dizer lugar legítimo da expressão de todos” (p.187).  
E conclui, “o que importa é a capacidade dessa memória em criar laços entre os 
homens” (p.191).

• Peixoto (2001, p.173) vai comentar que “os filmes produzem este efeito de ativar 
a memória, nos dando essa sensação confusa de (re)viver situações que foram 
registradas ao longo da vida. São filmes de memória...

28/39
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Os conceitos básicos para a ação
• Memória: “toda consciência é ... conservação e acumulação do passado no 

presente”; “toda consciência é, pois, memória” (LALANDE, 1996, sobre 
Bergson, p. 662). 

• Ferraz explica essa perspectiva inaugurada pelo filósofo e diplomata Bergson (1859-
1941): “estamos imersos na duração, em um presente que dura; nossa memória 
não consiste de modo algum em uma ‘regressão do presente ao passado, mas, ao 
contrário, em um progresso do passado no presente’” (FERRAZ, 2016, p.21). 

• E Rousso sintetiza a perspectiva de um ex-aluno de Bergson, o sociólogo Halbwachs
(1877-1945): “Toda memória é, por definição, ‘coletiva’... Seu atributo mais 
imediato é garantir a continuidade do tempo e permitir resistir ... Ao ‘tempo que 
muda’, às rupturas que são o destino de toda vida humana, em suma, ela constitui –
eis uma banalidade – um elemento essencial da identidade, da percepção de si e 
dos outros.” (ROUSSO, 2006, p.94).

29/39

Os conceitos básicos para a ação

• Conforme nos ensinam Castells e Ipola (1973, p.12):

• Categoria é a “unidade de significação de um discurso epistemológico”;
• Conceito é a “unidade de significação de um discurso científico”.

• Constata-se na literatura da CI abordagens claramente categóricas, 
dificultando, ainda, sobremaneira, pela sua complexidade, o 
desenvolvimento de um conceito;

30/39



29/03/2018

16

Os conceitos básicos para a ação
• Memória ... uma visão materialista:

• Optamos por dar um tratamento sintético, normativo, geral, ao termo 
memória, numa abordagem materialista-histórica, por meio da elaboração 
de um conceito de base marxista:

• A memória é uma riqueza humana abstrata e geral que se estabelece, 
inicialmente, através do verbo (a fala e a audição), e depois por meio das 
imagens, das linguagens, das escritas, da história, dos documentos, dos 
monumentos, dos dígitos binários, mas que, ainda assim, não sobrevive sozinha, 
dependente que é das condições materiais de existência da força de trabalho 
dos profissionais da memória documental coletiva --- na luta para mantê-la 
democraticamente acessível e preservada --- e dos recursos financeiros e 
materiais advindos da Sociedade através do Estado, não como lugar finalístico 
de memória, mas como meio para sua permanência através do tempo.

31/39

Profissionais da memória e pesquisadores em ação

• Arquivistas, bibliotecários, museólogos: precisam adquirir conhecimento 
intermediário em muitos campos, como o do direito, de webdesign, de 
promoção e marketing, de finanças, de elaboração e gestão de projetos, além 
de assuntos técnicos relacionados a diversos aspectos do mundo digital, como 
repositórios, formatos, novos suportes digitais, armazenamento em nuvens, 
preservação digital ...

• Pesquisadores: atentar para a reciprocidade e para o intercâmbio dos lugares 
do sujeito e do objeto, “de tal modo que o sujeito investigador, tornando-se 
veículo da memória dos ‘objetos’ investigados, vê-se diante de sujeitos para 
os quais e com os quais se dispõe a trabalhar.” (CHAUÍ, 1983, p.xxiv)
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Cooperação, padrões e mentalidade “Open”

• Cooperação interinstitucional: planejamento e 
desenvolvimento cooperativos de novas tecnologias e 
relações;

• Adoção de padrões de reconhecimento internacional;
• Uso de softwares open source;
• “Cultura da inovação” nas instituições (OOMEN, 2016) .
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No processo, uma iniciativa.

Na iniciativa, um produto.

No produto, um meio para a permanência da memória AV.
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A Iniciativa Legatum

e o

Repositório Legatum – Sonus et Imago
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www.legatum.ufba.br/web
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www.legatum-si.net
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Visitem www.cridi.ufba.br.

Lá encontrarão a bibliografia aqui referenciada, entre todos os demais
produtos resultantes do estágio PDS no IBICT.

Em breve, um artigo será submetido a periódico de alto nível.

A pesquisa continua, em sua Fase 3 de 3, até fevereiro de 2019.

Finalizamos registrando, mais uma vez, nossos apoios e parcerias...

Obrigado pela presença e pela atenção de vocês.

38/39



29/03/2018

20

Apoios

Parcerias

Yndexa

Coordenação-Geral de Processamento
e Preservação do Acervo

Parcerias em elaboração

FACOM-UFBA

UFRJ - Fórum de Ciência e Cultura
Museu Nacional / Setor de Linguística

Coordenação de Arquivo

Fase 2 de 3 = Universal  (2013-2016)
Fase 2 de 3 = Bolsa PQ2 (2013-2016)
Fase 3 de 3 = Bolsa PQ2 (2016-2019)
Fase 3 de 3 = Bolsa PDS (2016-2017)

UFF – Departamento de Cinema e Vídeo
Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual
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