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RESUMO

Pesquisa  que  identifica  e  aponta  as  mudanças  trazidas  pelas  tecnologias  digitais

contemporâneas  nos  processos  de  produção,  preservação  e  acesso  do  meio  Audiovisual.

Apresenta os benefícios e problemas trazidos pela digitalização da informação à produção

audiovisual e analisa os atuais esforços individuais e políticas por governos e organizações

envolvidas nos campos de cinema e arquivologia para a resolução de questões que atualmente

assolam à área tanto no âmbito nacional quanto internacional. Faz um levantamento geral das

práticas de preservação em rolos de filmes, os avanços no campo da preservação digital no

âmbito  dos  arquivos  e  como  os  mesmos  se  refletem na  preservação  e  acesso  de  mídias

audiovisuais produzidas e convertidas ao meio digital.

Palavras-chave:  Era  Digital.  Tratamento  técnico  de  filmes  (arquivos).  Digitalização  de

documentos.  Produção  Audiovisual.  Arquivos  audiovisuais.  Acesso  Audiovisual.

Cinematecas.



ABSTRACT

Research that identifies and points out changes brought about by the contemporary digital

technologies  in  the  production,  preservation  and  access  processes  of  Audiovisual  media.

Presents the benefits and problems brought by digitalization of information to audiovisual

production  and  analyzes  the  current  individual  and  political  efforts  by  governments  and

organizations involved in the fields of film and archives to solve issues that currently plague

the  area  both  nationally  and  internationally.  It  generally  gathers  information  regarding

preservation practices in traditional film reels, advances in field of digital preservation within

archives and how they are reflected in the preservation of audiovisual media produced and

converted to the digital medium.

Keywords:  Digital Age. Technical treatment of films (archives). Documents digitalization.

Audiovisual production. Audiovisual Archives. Audiovisual Access. Film library.
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1 INTRODUÇÃO

A era  digital,  também conhecida  como era  da  informação ou era  tecnológica,  é  a

alcunha atribuída por estudiosos ao período posterior à Era Industrial. Manuel Castells (1999)

traça sua origem no século XX, particularmente ao final da década de 60 e meados da década

de  70,  impulsionada  pela  revolução  das  tecnologias  da  informação;  a  crise  econômica  e

subsequente reestruturação do capitalismo e do estatismo; e o zênite de movimentos sociais e

culturais como os direitos humanos, feminismo, libertarismo e ambientalismo. A invenção da

World  Wide  Web  em 1989  pelo  cientista  Tim Berners-Lee,  e  sua  propagação  em 1991,

consagrou a internet como uma nova plataforma global que moldaria para sempre a forma

como interagimos e armazenamos as vastas quantias de informação produzidas pela sociedade

contemporânea.

Esses  avanços  tecnológicos  desencadearam  profundas  mudanças  no  campo  da

arquivologia  e  do  cinema,  transformando  a  forma  como ambos  produzem,  reproduzem e

armazenam seus suportes. Devido à transição do suporte analógico para o digital, portanto,

surgem tanto novas oportunidades para a propagação, restauração e guarda dos documentos

audiovisuais,  quanto dificuldades  e dilemas a  serem resolvidos.  Com o advento de novas

formas de armazenamento e distribuição digital, tais como discos rígidos (HD), mídias ópticas

(Blu-ray,  DVD),  dispositivos  de  memória  Flash  Drive  (Pendrive),  cartões  de  memória,  e

serviços  de  armazenamento  de  dados  em Nuvem,  surge  a  questão  de  como  assegurar  a

preservação  contínua  dessa  informação  em  formato  digital  considerando  a  rápida

obsolescência de seus suportes.

Em vista destes fatos, a pesquisa tem como objetivo delinear os impactos do meio

digital no que concerne a produção, restauração, preservação e acesso da mídia audiovisual.

Considerando-se  a  importância  da  informação  audiovisual  não  só  como  fonte  de  estudo

científico  e  pesquisa  histórica,  como  também um importante  registro  de  nossa  cultura  e

memória, torna-se imprescindível garantir que esta informação não se perca ou dilua ao passar

do tempo. É necessário, então, que as cinematecas e arquivos assegurem a conservação e fácil

acesso  de  tais  mídias,  sendo  essencial  a  pesquisa  por  padrões  de  tratamentos  técnicos

adequados à nova realidade tecnológica. Logo, a pesquisa busca compreender o estado da

discussão atual acerca do assunto devido à sua relevância no contexto de nossa realidade

atual, sem se aprofundar tanto em questões de procedimentos técnicos.
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Há uma série de indagações merecedoras ainda de estudos que poderão ser abordadas

em uma pesquisa acadêmica, referentes ao tema estudado. Diante disso, neste trabalho tentou-

se responder de forma exploratória os seguintes problemas de pesquisa: quais benefícios e

problemas resultantes da digitalização da informação afetam a produção, a preservação e o

acesso dos documentos digitais nos ambientes dos arquivos e cinematecas? Quais esforços

individuais e institucionais, além das políticas governamentais, estão sendo empreendidos no

Brasil e/ou internacionalmente, para o entendimento dessas questões? 

A fim de alcançar os objetivos propostos, foi realizado um levantamento bibliográfico

no qual foram selecionados autores da área de arquivo e cinema tais quais Edmondson (2016),

que discorre sobre a filosofia e os princípios do arquivamento de acervos audiovisuais;  o

Conselho  de  Ciência  e  Tecnologia  da  Acadêmica  de  Artes  e  Ciências  Cinematográficas

(Science  and Technology Council  of  The  Academy of  Motion  Picture  Arts  and Sciences),

responsável pela elaboração dos mencionados Dilema Digital 1 e 2, vitais para entender o

contexto e desafios da transição do analógico para o digital e práticas atuais; Ferreira (2006)

para  entender  os  conceitos  e  estratégias  concernentes  à  preservação  digital  dentro  da

arquivística;  Costa  (2007) para  compreender  a  gestão  arquivística no contexto  do cinema

digital; Lindner (2010, 2013) para estudar a trajetória das políticas de preservação audiovisual

no Brasil; e Fossati (2009) para entender os detalhes técnicos a transição do suporte analógico

ao digital. Além disso, foram consultadas as guias da Federação Internacional de Arquivos de

Filmes (International Federation of Film Archives, FIAF, 2010).

O estado da preservação audiovisual no Brasil e estudos de caso focados no acervo de

instituições específicas foram as principais fontes encontradas acerca do tema em literatura

brasileira.  Documentos  estrangeiros,  tais  quais  o  Dilema  Digital  1  e  2,  elaborados  pela

Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e traduzidos pela Cinemateca Brasileira e o

Butantan  respectivamente,  também formam o  corpo  de  fontes  essenciais  disponíveis  em

português. Mostrou-se necessária a busca por materiais de origem estrangeira, principalmente

oriundos do inglês, para complementar o âmbito da pesquisa.

A pesquisa realizada foi majoritariamente de teor bibliográfico. Consultou-se livros,

artigos de periódico, teses e dissertações relacionadas ao assunto por meio de bibliotecas e

instrumentos  de  pesquisa  online  em  sites  de  busca  e  acervos  digitais.  Consultou-se  a

Biblioteca Central  do Gragoatá — BCG, a Base de Dados em Ciência da Informação —

BRAPCI, o banco de teses da Mnemocine, a Scientific Eletronic Library Online — SciELO, a



11

Biblioteca Digital  Brasileira de Teses e Dissertações — BDTD, e o Portal  de Eventos da

Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação — ANCIB. 

Além disso, desenvolveu-se pesquisa de campo, considerando-se a natureza de uma

investigação qualitativa exploratória, com o propósito de coletar informações sobre o tema

resultante  de situações  vivenciadas  pelos  entrevistados.  Aplicou-se a  técnica  da entrevista

estruturada com perguntas abertas (Apêndice).

O presente trabalho está  estruturado em sete  seções.  Após o texto introdutório,  na

segunda seção é realizado um embasamento teórico com os principais autores pesquisados; na

terceira  seção  é  apresentado  o  conceito  do  documento  audiovisual,  uma  breve

contextualização  de  sua  trajetória  ao  longo  da  história,  seus  métodos  tradicionais  de

preservação e a realidade dos arquivos audiovisuais e cinematecas na realidade brasileira; na

quarta  seção são apresentadas  as  influências  exercidas  pelas  tecnologias  digitais  sobre  os

documentos e arquivos audiovisuais, e seus impactos — positivos e negativos — na produção,

preservação  e  acesso  da  produção  audiovisual;  na  quinta  seção  são  apresentados  os

procedimentos  metodológicos  da  pesquisa  bibliográfica  e  a  realização  das  entrevistas;  na

sexta  seção  são  aplicados  os  resultados  da  aplicação  do  roteiro  de  entrevista,  onde  são

analisadas  as  respostas  dos  profissionais  e  pesquisadores  quanto  a  diversos  aspectos  da

realidade das cinematecas e arquivos audiovisuais no Brasil; e finalizando o estudo, a sétima

seção traz a conclusão do trabalho em questão.
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2 EMBASAMENTO TEÓRICO

Para  a  realização  deste  trabalho,  foram  consultados  artigos  de  periódicos,  livros,

monografias de conclusão de curso, dissertações e teses. Por se tratar de um assunto dinâmico

e em constante discussão e atualização, mostrou-se também necessária a utilização de outras

fontes como artigos de revistas de divulgação e portais online.

A respeito da preservação dos materiais audiovisuais, os principais textos estudados

foram  os  “Dilema  Digital”  e  “Dilema  Digital  2”,  publicados  pela  Academia  de  Artes  e

Ciências  Cinematográficas.  O  texto  explica  como  a  preservação  de  materiais  analógicos

envolve 

[...]a  conservação  (armazenamento  em  condições  arquivísticas),  a
preservação (limpeza e reformatação) e o restauro (trabalho proativo com o
intuito de trazer um item à condição mais próxima possível de seu estado
original).  o  procedimento  crítico  da  conservação  é,  essencialmente,  'não
estrague'.  Se  um material  analógico  é  armazenado  em ambientes  frios  e
secos, acondicionados em estojos apropriados, sua expectativa de vida será
ampliada, com o mínimo de intervenção humana.Também conhecida como
'armazenar e ignorar' (store and ignore), essa estratégia relativamente passiva
não  funciona  com  as  mídias  digitais.(ACADEMIA  DE  ARTES  E
CIÊNCIAS CINEMATOGRÁFICAS, 2015, p.43).

A preservação digital, no âmbito geral da documentação, envolve todo o processo de

avaliação, organização, descrição, preservação, gerenciamento e acesso. A obra selecionada

foi de Miguel Ferreira(2006), além dos princípios da preservação digital publicado pela FIAF

(2010),  por  oferecerem uma introdução  à  preservação  digital,  seus  conceitos,  estratégias,

dentre outras informações relevantes. A preservação digital tem como objetivo reconstituir de

forma exata o documento tido como autenticado, ao longo do tempo, através de políticas,

estratégias e ações que garantam o acesso ao mesmo, mas a contínua atualização de hardwares

e softwares podem prejudicar essas práticas.

Ambos os “Dilema Digital” quanto “Dilema Digital 2” falam sobre os impactos da

preservação digital no âmbito audiovisual, com foco na produção cinematográfica, a transição

do rolo de filme a equipamentos digitais e os riscos associados aos mesmos, práticas atuais,

questões irresolvidas, e os progressos e opções provisórias dentro da área.

Para  angariar  informações  a  respeito  do  problema  da  preservação  audiovisual  no

âmbito nacional, foram utilizados artigos de Maria Laura Souza Alves Bezerra Lindner (2010,

2013)  essencial  para  o  levantamento  de  informações  sobre  as  políticas  de  preservação



13

audiovisual no Brasil entre os períodos de 1995 a 2010, e Maria Fernanda Curado Coelho

(2009) para o levantamento da trajetória da conservação de acervos audiovisuais ao longo do

século XX no Brasil. 

Também consultou-se os estudos de caso de Caio Julio Cesaro (2007), que aborda o

caso da restauração do acervo de Hikoma Udhiara,  e Rafael Chaves Ferreira (2015),  que

disserta sobre a difusão e acesso do Arquivo de Santa Maria, para melhor compreensão da

situação dos arquivos audiovisuais e cinematecas brasileiras em meio a uma realidade prática

e tangível.

Para fins de análise dos impactos da era digital no escopo do cinema, consultou-se a

tese de Luciana Rodrigues Silva(2012), aborda os impactos das tecnologias contemporâneas

no processo de produção dos filmes, sua distribuição, exibição e preservação, o livro From

Grain to Pixel, de Giovanna Fossati (2009), que expõe a transição do suporte analógico para o

meio digital, e o Audiovisual Archiving Philosophy and Principles de Ray Edmondson (2016),

que  discute  sobre  a  questão  da  preservação  de  documentos  audiovisuais  tanto  no  meio

analógico quanto  digital.  Alessandro  Ferreira  Costa  (2007) também foi  importante  para  o

melhor  entendimento  das  práticas  de  gestão  arquivística  audiovisual  na  era  digital.  Além

disso,  consultou-se o a  “Carta para a Preservação do Patrimônio Arquivístico Digital” do

Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ, 2004).

Como fontes de informação a respeito de filmes perdidos com o passar do tempo,

sobretudo aqueles filmados durante a época do cinema mudo, foram utilizados os portais Lost

Films e  Silent  Era,  que  possuem  extensos  bancos  de  dados  de  filmes  presumidamente

perdidos ou apenas parcialmente intactos. De acordo com o Silent Era, estima-se que apenas

10 a 15 por cento dos filmes mudos produzidos tenham sobrevivido até hoje, enquanto que o

portal Lost Films possui mais de 3500 registros em seu banco de dados de filmes produzidos

entre a década de 1890 à 1990, incluindo 61 filmes de origem brasileira.

Por fim, utilizou-se do conteúdo passado em sala de aula na disciplina de Preservação,

Memória e política de Acervos Audiovisuais,  ministrada pelo professor Fabián Nuñes,  no

curso de graduação em Cinema e Audiovisual, na Universidade Federal Fluminense, no 2º

semestre  de 2016, para diversas  informações  a respeito  do suporte  fotoquímico conforme

explorado na seção 3.1.
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3 PRODUÇÃO AUDIOVISUAL

Nesta seção, abordaremos a produção audiovisual dentro de seu contexto tradicional, a

fim  de  entender  como  a  introdução  das  tecnologias  digitais  modificaram  suas  práticas.

Cordeiro (1996), ao comparar o processamento técnico dos documentos audiovisuais com os

textuais,  salienta  que  necessitam de  tratamento  diferenciado  aos  das  práticas  tradicionais

devido à natureza de sua informação. É, portanto, fundamental abalizar o que se entende por

produção audiovisual antes de se adentrar os pormenores do estudo quanto à sua preservação,

visto que o seu próprio conceito pode ser definido de forma bastante ampla.

Primeiramente, é preciso delimitar com clareza o que é o documento de arquivo em si.

O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística do Arquivo Nacional (2005) o define

como um “conjunto de  documentos  produzidos  e  acumulados  por  uma entidade  coletiva,

pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, independentemente

da natureza do suporte”. É importante notar que o documento de arquivo não necessita, então,

ser necessariamente atrelado ao suporte de papel ou ser de natureza escrita.

Já  o  alcance  da  definição  da  documento  audiovisual,  de  acordo  com Edmondson

(2016),  pode ir  de  qualquer  coisa  com imagens  e/ou  sons  a  apresentações  elaboradas  de

PowerPoint ou jogos interativos de computador. Em determinadas partes da América Latina, o

termo audiovisual  pode também se referir  a  mídias  visuais  tais  quais  mapas,  fotografias,

websites  e  manuscritos.  Uma  definição  profissional  apresentada  pelo  autor  define  o

documento audiovisual como: 

.Trabalhos reproduzíveis de imagens e/ou sons em um suporte cuja gravação, transmissão,

percepção e compreensão geralmente necessita o uso de um aparelho tecnológico tal qual

leitores de DVD e Blu-Ray, gravador de Vídeo Cassete, etc; 

.Conteúdo visual ou sonoro de duração linear; 

.Documento cujo propósito é a comunicação do seu conteúdo e não o uso da tecnologia por

outras razões.

Kofler (1991), por sua vez, define os documentos audiovisuais como:

gravações visuais (com ou sem trilhas sonoras) independentes do suporte e
processo  de  gravação  usados  [...]  planejados  para  recepção  pública  quer
através de televisão ou por meio de projeção em telas ou quaisquer outros
meios [...]  gravações sonoras independentes de seu suporte e processo de
gravação usado, como fitas magnéticas, discos, trilhas sonoras ou gravações
audiovisuais, discos ópticos legíveis por laser (a) planejados para recepção
pública quer através da televisão ou quaisquer outros meios (b) destinados a
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serem postos à disposição do público. Todos estes materiais são materiais
culturais.  A definição  tem  por  objetivo  cobrir  o  máximo  de  formas  e
formatos   […]  de  imagens  em movimento  […] que  constituem a  forma
clássica do material audiovisual e é a principal forma explicitamente incluída
na recomendação de 1980 da UNESCO.  (KOFLER, 1991, p10-13, tradução
nossa).

Já o Arquivo Nacional (2005) classifica a documentação audiovisual como “gênero

documental  integrado  por  documentos  que  contêm  imagens,  fixas  ou  em  movimento,  e

registros  sonoros,  como  filmes  e  fitas  videomagnéticas”.  Nas  diferentes  definições

apresentadas, pode-se observar certos pontos em comum tais quais a concordância quanto à

natureza imagética e/ou sonora dos documentos audiovisuais. Algumas definições apresentam

descrições mais concisas, com delimitações mais claras, enquanto outras são mais minuciosas

e definem o conceito de forma abrangente. Em seu nível mais básico, Silva e Madio (2012)

descrevem a essência do documento audiovisual como “a associação básica de som e imagem

registrados em suporte fílmico”, sendo este o conceito que melhor se encaixa no âmbito desta

pesquisa.

É importante  denotar  a diferença entre o arquivo audiovisual  como instituição e  o

documento  audiovisual  como  produto  que  compõe  o  acervo  de  tal  arquivo.  Para  Ray

Edmondson (2016),  o arquivo audiovisual  pode se referir  a cinematecas,  arquivos  de TV,

arquivos de documentos sonoros, museus do cinema, museus de vídeo-game, etc. A Academia

de Artes e Ciências Cinematográficas (2009) traça uma diferença entre o arquivo fílmico e a

filmoteca no contexto de Hollywood, classificando o arquivo fílmico como instituição que

guarda a longo prazo as matrizes de filme a serem preservadas, com possibilidade de acesso a

longo prazo, dentre outros materiais; e a filmoteca é definida como “local de armazenamento

temporário que põe em circulação o seu acervo de cópias”. Já o Arquivo Nacional (2005)

descreve a filmoteca como um sinônimo de cinemateca, “instituição  ou serviço que reúne,

conserva, realiza processamento técnico e dá acesso a documentos cinematográficos”.

No âmbito desta  pesquisa,  enfocaremos as  cinematecas  e  os  arquivos  audiovisuais

conforme  definidos  por  Edmondson  (2016)  e  o  Arquivo  Nacional  (2005),  e  a  produção

audiovisual voltada especificamente à esfera do cinema: os rolos de filmes e a transição da

produção cinematográfica para o meio digital.

Outra distinção importante a se destacar é a  diferença entre  documentos digitais  e

documentos  eletrônicos.  O  Arquivo  Nacional  (2005)  define  o  documento  digital  como

“documento codificado em dígitos binários, acessível por meio de sistema computacional”, e

o  documento  eletrônico  como  “gênero  documental  integrado  por  documentos  em  meio
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eletrônico  ou  somente  acessíveis  por  equipamentos  eletrônicos,  como cartões  perfurados,

disquetes e documentos digitais”.  Segundo a Câmara  Técnica de Documentos Eletrônicos

(CTDE) do CONARQ, apesar de “documento eletrônico” ser frequentemente usado como

sinônimo de “documento digital” na literatura arquivística internacional, há uma diferença

tecnológica entre os termos. 

Um  documento  eletrônico  é  acessível  e  interpretável  por  meio  de  um
equipamento eletrônico (aparelho de videocassete, filmadora, computador),
podendo  ser  registrado  e  codificado  em forma  analógica  ou  em  dígitos
binários. Já um documento digital é um documento eletrônico caracterizado
pela  codificação  em  dígitos  binários  e  acessado  por  meio  de  sistema
computacional. Assim, todo documento digital é eletrônico, mas nem todo
documento  eletrônico  é  digital.  (CONSELHO  NACIONAL  DE
ARQUIVOS)

O CONARQ oferece como exemplos de documentos eletrônicos os filmes em VHS e
músicas em fita cassete, enquanto que o documento digital seria o texto em PDF, áudio em
MP3 e filme em AVI. O documento digital abordado no corpo deste trabalho utiliza-se dessas
definições como base.

Meyer e Read (2010) afirmam que o século XX é o século da imagem em movimento.

Desde seu nascimento no final do século XIX, o cinema se transformou em um dos mais

importantes bastiões da cultura popular global, tanto por seu valor artístico e financeiro –

apresentando  lucros  de  $38,6  bilhões  de  dólares  em bilheteria  em 2016 (Motion  Picture

Association of America — MPAA, 2017), mais que o dobro do valor da indústria fonográfica,

com  lucros  estimados  em  $15,7  bilhões  (International  Federation  of  the  Phonographic

Industry — IFPI, 2017) –, quanto por sua relevância histórica e acadêmica.

Silva e Madio (2012) apontam a Revolução Francesa de 1789 como o berço da ideia

de patrimônio como o conhecemos na sociedade moderna. O patrimônio histórico pode ser

descrito  como local detentor de memória,  uma janela  ao nosso passado.  Em termos mais

técnicos, o Arquivo Nacional (2005) define o patrimônio arquivístico como “conjunto dos

arquivos de valor permanente, públicos ou privados, existentes no âmbito de uma nação, de

um estado ou de um município”.  Silva e  Madio (2012) indicam, portanto,  que “qualquer

documento  de  arquivo,  textual  ou  não,  de  valor  permanente  ou  histórico,  é  considerado

patrimônio  arquivístico,  porque  é  pertencente  a um  determinado  grupo  concebendo  sua

memória”, e apresentam a seguinte definição de patrimônio:

Patrimônio  Cultural:  diz  respeito  à  identidade  cultural  de  um povo e  da
humanidade.  Ele  é  o  conjunto de  todas  as  expressões  e  manifestações
culturais. Nesse  sentido,  as  peças  de  acervos  em  museus, documentos
guardados em arquivos, bens antigos, casas, prédios, monumentos, objetos,
hábitos alimentares, vestimentas, modos de vida, fazeres e saberes manuais,
artesanais,  crenças,  dentre outras tradições,  constituem e constroem nossa
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identidade cultural.
 (LOPES; MACEDO; MACHADO apud SILVA ;MADIO, 2012, p.181)

Eles  salientam  ainda  que  qualquer  documento  guardado  em  uma  instituição  de

arquivo,  seja  ela  pública  ou  privada,  além  de  ser  considerado  patrimônio  documental,

constitui  também patrimônio  cultural,  e  ambos,  unidos,  representam a  identidade  de  uma

nação.  Portanto,  devem ser  preservados  para  que  a  população  possa  saber  mais  sobre  si

mesma, sendo este um direito inalienável de todo o cidadão.

As  produções  audiovisuais  revelam  muitos  aspectos  da  sociedade  em  geral:  suas

preferências  de  entretenimento,  moda,  humor,  costumes,  crenças,  tecnologia,  música,

arquitetura,  economia,  vocabulário,  culinária  e  até  mesmo  problemas  e  temas  de  grande

relevância  em  seu  contexto  histórico,  como  conflitos  sociais  e  políticos.  Assim  como  o

documento de arquivo para o seu órgão produtor, é possível afirmar que os filmes são um

reflexo da época e sociedade em que foram produzidos, uma manifestação cultural da mesma.

Portanto, tanto quanto quaisquer outros tipos de documentos arquivísticos com valor cultural

e  histórico,  o  documento  audiovisual  é  digno  de  ser  tratado  como  patrimônio  de  uma

sociedade. A preservação dessa produção audiovisual é de suma importância para a retenção

da  memória  coletiva  de  nossa  cultura  e  história,  sendo  tão  relevante  para  futuros

pesquisadores quanto a produção escrita. 

Ainda  que  pesquisadores  contemporâneos  não  possuam  interesse  em  um  registro

audiovisual  em  particular,  a  preservação  do  mesmo  para  as  futuras  gerações  ainda  é

necessária, como ressalta Paulo Emilio Salles Gomes:

Se há mais de quatrocentos e cinquenta anos já existisse o cinema, a viagem
de Pedro Álvares  Cabral  poderia  ter  sido objeto de um documentário de
grande interesse para nós, porém seria pouco provável que a partir de 1530
ainda existisse alguma cópia conservada do filme. Não sei que interesse terá
para os brasileiros do ano 2357 a imagem e a voz de Getúlio Vargas prestan-
do juramento à constituição, as passeatas de Plínio Salgado, os comícios de
Luís Carlos Prestes, as vistas do Rio, de São Paulo ou da Central do Brasil, o
Cangaceiro de Lima Barreto. Mas a perspectiva para quem se ocupa da con-
servação de filmes é assegurar sua preservação para a posteridade. (SALLES
GOMES apud COSTA, 2007, p. 15)

Em meio a essa necessidade de conservar a memória cinematográfica, o advento das

tecnologias digitais marca um importante avanço para a área, pois alterou significantemente

os processos de produção, conservação, restauração e acesso à produção audiovisual. Para

melhor  compreender  os  impactos  da  digitalização  sobre  a  produção,  preservação  e

distribuição dos documentos audiovisuais, além de sua relevância para a cultura como um

todo, é necessário contextualizar parte da trajetória do cinema e os métodos de conservação
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tradicionais da película cinematográfica de forma sucinta.

É possível traçar as origens do cinema moderno com a invenção da fotografia. Apesar

do homem já demonstrar interesse em registrar seu cotidiano através de pinturas,  datadas

desde a pré-história com as pinturas rupestres, foi apenas com a fotografia que surgiu um

suporte capaz de capturar um momento de forma instantânea e fidedigna, pavimentando o

caminho para as imagens em movimento.

Thomas Alva Edison é considerado por muitos como o criador do cinema em questões

de  técnica  e  indústria.  Alessandro  Ferreira  Costa  (2007)  aponta  tal  opinião  como  sendo

controversa, tendo em vista trabalhos anteriores e o fato de que Edison jamais conseguiu ir de

encontro  com  a  projeção  cinematográfica  em  grande  escala.  Apesar  disso,  ele  cita  a

contribuição  de  Edison  como  de  “fundamental  importância”,  destacando  o  cinetoscópio

(figura  1),  visor  modelado  ao  estilo  das  caixas  óticas  do  século  XVIII  que  permitia  a

reprodução de pequenas cenas em filme cronofotográfico de 35mm, patenteado por Edison e

desenvolvido por William Kennedy Laurie Dickson. Apesar de ter sido uma técnica inventada

pelo fisiologista Étienne-Jules Marey, Thomas Alva Edison foi o responsável por torná-la um

produto de apelo popular.

Os irmãos franceses Louis e Auguste Lumière, por outro lado, podem ser considerados

os pioneiros do formato de cinema como o conhecemos hoje, um espetáculo coletivo onde

uma projeção em tela grande é exibida a uma multidão.  Os dois foram responsáveis pela

primeira projeção pública no dia 28 de dezembro de 1895 no Salon Indien do Grand Café em

Paris, onde foram exibidos 10 curtas-metragens, incluindo o primeiro filme dos irmãos, Sortie

des Usines Lumière à Lyon (MAGNY, 2017).

Inicialmente  usado como um entreato em circos  ou eventos  devido às  suas  curtas

durações, os filmes só foram assumir a forma de longas-metragens quando os produtores da

época, particularmente nos Estados Unidos, decidiram expandir sua audiência para segmentos

da classe média e burguesia.  Nascia,  então,  o cinema como veículo das fábulas de fundo

moral, preocupado com a verossimilhança e narrativa, e que viria a moldar a forma como

entendemos  o  entretenimento  e  história  hoje  em  dia,  sua  influência  estendendo-se  às

televisões, quadrinhos, livros e videogames.
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FIGURA 1: Cinetoscópio

Fonte:  WIKIMEDIA  COMMONS.  Kinetoscope.  Disponível  em:
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kinetoscope .jpg>. Acesso em: 10 abr. 2017.

3.1 PRESERVAÇÃO DO DOCUMENTO AUDIOVISUAL1

Apesar de não ter um começo formal, o conceito da preservação de filmes como fonte

histórica e patrimônio cultural pode ser traçada já desde a época dos irmãos Lumière, em

1898,  com  a  publicação  de  Uma  nova  fonte  de  história,  na  França,  pelo  fotógrafo  e

cinegrafista polonês Boleslav Matuschevski (CALIL apud COSTA, 2007, p.15).

A preservação começou a ser posta em prática em organizações difusas, e foi apenas a

partir da década de 1930 quando o processo começou a tomar uma forma reconhecível e a

desenvolver  grupos  internacionais  (EDMONDSON, 2016,  p.v).  Atualmente,  na  França,  o

audiovisual em sua mais pura forma – qualquer obra, produção ou documento audiovisual

com  algum  valor  histórico  e  cultural  –  é  considerado  como  patrimônio  de  uma  nação,

1 O conteúdo desta seção tem como fonte o conteúdo de aula da disciplina Preservação, Memória e Política de
Acervos Audiovisuais ministrada pelo professor Fabian Nuñes, no curso de graduação em Cinema e 
Audiovisual da Universidade Federal Fluminense, no 2º semestre de 2016.
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tornando possível  apontar  o  país  como o berço do entendimento moderno do documento

audiovisual como patrimônio histórico (SILVA; MADIO, 2012, p.180).

Do ponto de vista da preservação, portanto, o valor do filme não se limita apenas ao

seu caráter artístico e de entretenimento, pois também possui relevância histórica e cultural.

Marcelo (La Carretta) Enrique López da Cunha Pereira (2005, p.8) o aponta não só como uma

mera  mídia  para  a  diversão  das  massas,  mas  “o  melhor  registro  de  nossa  época”,  por

apresentar  uma  gama  de  imagens  que  constituem  nosso  passado,  “fundamental  para

entendermos de onde viemos para olharmos com mais segurança em direção ao futuro”. Essas

obras e seus suportes devem, portanto, ser preservadas para a posteridade o mais próximo

possível de seus estados originais, pois são importantes tanto para futuros cineastas como para

historiadores ou demais pesquisadores que encontram nos arquivos audiovisuais uma fonte de

informação, além de seu inerente valor cultural e de lazer para futuras gerações.

Antes  do advento  das  tecnologias  digitais,  a  película  de filme (figura  2),  também

conhecido  como  película  cinematográfica  ou  rolo  de  filme,  era  o  principal  suporte  para

produção de curtas e longas-metragens.  É constituída por uma base plástica sobre a qual é

depositada  a  emulsão fotográfica.  Seus  principais  elementos  são:  o  fotograma ou quadro,

espaço onde as imagens são armazenadas; as perfurações localizadas nas bordas do filme; e a

pista de som, espaço dedicado à informação sonora, geralmente localizado nas laterais. O rolo

de filme passou por três diferentes suportes:  o nitrato,  o acetato e  o poliéster,  sendo eles

caracterizados principalmente pela flexibilidade, rigidez e transparência. Cada um apresenta

diferentes  composições  químicas  e  necessitam de  diferentes  métodos  de  tratamento  para

conservação e restauração.

FIGURA 2: Película de filme ISO 200 da década de 1990, Mystic Color Lab.

Fonte:  FLICKR.  Mystic  Color  Lab.  Disponível  em:
<https://www.flickr.com/photos/nesster/5183833961/>. Acesso em: 10 abr. 2017.
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O nitrato foi o primeiro suporte fotoquímico utilizado em produções cinematográficas.

Em questão de nitidez e qualidade de imagem, foi considerado o melhor em rolos de filme. O

processo que antecede  sua  decomposição  é  lento,  porém,  quando iniciado,  causa  grandes

estragos em ritmo acelerado.  A decomposição  do mesmo pode ser  endógena (começa no

centro do fotograma), exógena (começa pelas bordas) ou de hidrólise (reação com a água,

figura 3). Seu processo de degradação passa por cinco fases:

.Fase 1: Decomposição iniciada. Esteticamente sem problemas, mas úmido ao tato;

.Fase  2:  Decomposição  grave.  Levemente  pegajoso,  descolorado,  apresenta  manchas.  A

duplicação do material  é possível, porém deve ser manipulado com cuidado devido à sua

fragilidade;

.Fase 3: Decomposição muito grave. Pegajoso. As imagens se deformam e desaparecem em

algumas partes do filme;

.Fase 4: Perda total. O rolo se torna uma massa pegajosa e libera uma espuma acastanhada

(mel nítrico), cor parda/translúcida;

.Fase 5: Processo final da decomposição. O suporte empedra, cristaliza e se esfarela.

O material também apresenta um grave problema quanto ao armazenamento: a base de

nitrato de celulose tem composição química similar ao algodão-pólvora e é quimicamente

instável. Com o tempo, a temperatura de ignição do nitrato diminui, eventualmente causando

sua combustão espontânea (COELHO, 2009, p.33), fato responsável por grandes incêndios na

época do cinema silencioso, resultando em algumas das maiores perdas de acervo na história

do cinema. Um estudo conduzido pelo historiador e arquivista David Pierce (2013), sob a

comissão do  National Film Preservation Board da  Library of Congress, estima que apenas

14%  de  todos  os  filmes  silenciosos  lançados  por  grandes  estúdios  entre  1912  a  1929

sobreviveram em seu  formato  original  de  35mm,  e  outros  11% -  versões  estrangeiras  -

sobreviveram em formatos de menor qualidade de imagem.

No Brasil,  um incidente semelhante ocorreu em 28 de janeiro de 1957 na sede da

Filmoteca do Museu de Arte Moderna de São Paulo — que viria, posteriormente, se tornar a

Cinemateca Brasileira (COELHO, 2009, p.30)—, onde uma quantia estimada de duas mil

latas de filme, a coleção de vitafones, a maioria dos setecentos mil volumes da biblioteca,

duzentos cartazes brasileiros e estrangeiros, cinco mil fotos e quatro mil fotogramas, toda a

coleção de programas antigos de cinema, todas as 150 pranchas com a história do cinema e a

coleção  de  aparelhos  e  máquinas  foram perdidas  em meio  a  um incêndio  causado  pela
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combustão do suporte de nitrato (COELHO, 2009, p.30-31).

Figura 3: Exemplo de rolo de filme em fase terminal de hidrólise.

Fonte: Acervo Caliban. Disponível em: <http://www.acervocaliban.com.br/informacoes.php>.
Acesso em: 10 abr. 2017.

Mais recentemente, em 3 de fevereiro de 2016, um incêndio no galpão da Cinemateca

Brasileira,  na  Vila  Clementino  da  Zona  Sul  de  São  Paulo,  destruiu  cerca  de  500  obras

originais,  equivalentes  a  cerca  de  1000  rolos  de  filme  de  nitrato.  A perda  da  matriz  é

indubitavelmente  uma  tragédia  mas,  felizmente,  a  maior  parte  do  conteúdo  havia  sido

preservado  em  cópias  digitais  e  de  acetato.  Este  foi  o  quarto  incêndio  registrado  na

Cinemateca, além do mencionado incêndio de 1957, e os incêndios de 1969 e 1982 (REIS;

STOCHERO, 2016). 

Tais incidentes demonstram tanto a volatilidade do nitrato como suporte quanto o quão

essencial  o processo de preservação e  restauração do documento audiovisual  é.  O acervo

perdido de filmes da época do cinema mudo constitui uma parte perdida da história e cultura

humana, e é tópico de grande lamentação entre estudiosos de arte e cinema. Similarmente, o

incêndio  do  acervo  da  Filmoteca  do  MAM  de  1957  teve  grande  impacto  no  público,

cinematecas  do  exterior  se  solidarizaram  a  contribuir  com  filmes  e  jornais  da  época

comentaram sobre a grande perda (COELHO, 2009, p.32).

Devido à natureza volátil do nitrato, o acetato foi adotado a partir dos anos 50 para

substituí-lo  como principal  suporte  da  produção  cinematográfica.  Coelho  (2009)  comenta

como,  na  época,  acreditava-se  que  a  invenção  do  acetato  “salvaria  os  filmes  do

desaparecimento”. Na prática, porém, as fragilidades do novo suporte começariam a se tornar
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aparentes a partir  da década de 70.  Apesar  de mais  estável  que o nitrato em questões de

inflamabilidade,  o  acetato  possui  seus  próprios  problemas  de  conservação  — em alguns

aspectos, Coelho (2009) afirma, piores que o nitrato — como encolhimento, abaulamento e

encanoamento, tornando-o eventualmente inutilizável em projeções. O material necessita ser

armazenado em condições climáticas específicas, entre 55% a 60% de umidade relativa do ar,

caso contrário corre o risco de perder seu plastificante quando armazenado em locais muito

secos ou liberá-lo em cristais ácidos caso armazenado em local muito húmido (COELHO,

2009, p.43). 

Outro fator de degradação muito conhecido é a degradação acética através da liberação

do ácido acético, conhecido como a “síndrome do vinagre”, processo rápido e irreversível que

causa sérios danos ao suporte. A síndrome do vinagre ocorre em quatro fases: na primeira,

apenas o odor é perceptível; na segunda, ocorre a desplastificação do filme; na terceira, a

cristalização do filme; e, finalmente, a liquefação ou empedramento do mesmo.

Coelho (2009) menciona como a excessiva confiança inicial  no novo material teve

graves  consequências  a  longo  termo  quando  as  falhas  do  mesmo  começaram  a  ser

descobertas.  As  cinematecas  começaram  a  promover  “duplicações  em  massa  —  um

procedimento  perigoso quando se trabalha com filmes  antigos  que,  em geral,  apresentam

características muito particulares— e destruir os originais em nitrato”(AMO apud COELHO,

2009, p.45). A autora assinala essa destruição em massa de originais em nitrato como a pior

consequência desse período, que acarretou a perda de informações como marcas nas bordas

da película que ajudam na datação das obras, a referência das cores originais, etc.

Por  fim,  o  poliéster  foi  o  último  suporte  adotado  antes  do  advento  dos  suportes

digitais, e mostra-se mais estável em condições ideais de armazenamento. É mais resistente,

mais permeável à água, resistente à degradação microbiológica e não libera gases tóxicos, mas

costuma acumular eletricidade estática.

Os métodos atuais de conservação de filme em película garantem ao suporte vida útil

de até 100 anos (ACADEMIA DE ARTES E CIÊNCIAS CINEMATOGRÁFICAS, 2009). Os

procedimentos básicos para a sua conservação são divididos nas seguintes etapas:2 

1) Armazenamento  do  suporte  em embalagens  apropriadas  que  não  se  degradem ou

liberem substâncias nocivas ao filme (ex: lata de metal, estojo plástico); 

2 A descrição das etapas tem como fonte o conteúdo de aula da disciplina Preservação, Memória e Política de 
Acervos Audiovisuais ministrada pelo professor Fabian Nuñes, no curso de graduação em Cinema e 
Audiovisual da Universidade Federal Fluminense, no 2º semestre de 2016.
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2) Assegurar  condições  apropriadas  de  armazenamento,  como  temperatura,  umidade

relativa  e  pureza  do  ar  (“ventilação”,  a  renovação  do  ar,  tanto  em  termos

macroclimáticos  quanto  microclimáticos)  dependendo  do  material  utilizado  pela

película; 

3) A separação  dos  filmes  por  suporte,  destinando  nitratos  e  acetatos/poliéster  em

reservas técnicas distintas, além de separá-los pelo grau de degradação, pois um filme

degradado contamina os demais;

4) O processo de revisão dos filmes. Objetiva a identificação e higienização do material

recém-chegado ao arquivo, a preparação do material para a conservação, a preparação

do material para o uso (projeção, cópia, telecinagem) e a garantia da sobrevivência do

material, buscando estender sua vida útil. É uma prática definida pelo uso da mesa

enroladeira e da intervenção do revisor no material  quando preciso.  São utilizados

líquidos para limpeza (percloro e álcool isopropílico), coladeiras manuais (35mm e

16mm),  fitas  adesivas  para  as  coladeiras,  luvas  de  algodão,  tesoura,  batoques

(núcleos), tecido 100% de algodão para limpeza dos filmes, fita adesiva normal para

fechar os rolos, fitas “perfix” para reparar as perfurações, lupa, régua de metragem e

medição de encolhimento,  e luz.  A primeira revisão é sempre a mais rigorosa.  De

preferência, deve-se também deixar o filme com o lado da emulsão para fora;

5) Por fim, todo ingresso e retirada de filmes da reserva técnica necessita antes passar por

um processo de aclimatação,  ou seja,  um período de  aumento  (ou diminuição)  de

temperatura e umidade de modo controlado para não ocorrer um choque térmico e

higrógico, que acelera a degradação do material.

Entretanto, uma das singularidades dos documentos audiovisuais é o fato de eles serem

acessados sempre por intermediação tecnológica.  Torna-se inútil,  então,  acumular latas de

película cinematográfica, fitas magnéticas, discos óticos e outros demais suportes se o arquivo

não tem como ler essa informação. Aqui se introduz um problema: os arquivos não somente

precisam  preservar  e  catalogar  os  documentos  audiovisuais  em  si,  como  também  os

equipamentos necessários para sua leitura e o conhecimento para operá-los. Ademais, entra

também a questão da obsolescência tecnológica, fato já experienciado nos dias de hoje onde,

por exemplo, aparelhos de videocassete encontram-se cada vez mais em desuso, ou drives de

disquete (floppy disc) que hoje são obsoletos em máquinas modernas.

Além disso, outra singularidade do audiovisual é a sua reprodutibilidade técnica, pois um
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filme pode ser visto em várias salas de cinema ao mesmo tempo. Em suma, o audiovisual

parte do princípio da reprodução. Vários materiais são gerados até chegar ao filme, à obra

montada, completa e finalizada a ser apreciada pelo público. Isso traz uma outra questão no

que se refere a preservação: o que é um filme? A pilha de cópias? As latas de negativo, ou

interpositivo, ou máster? Em suma, o que é a “obra”, o “original” de uma obra audiovisual?

Para  Edmondson  (2016),  a  obra  audiovisual  é  uma  determinada  experiência  que  se  dá,

segundo certos critérios técnicos, que geram efeitos estéticos, pensados por seus criadores. Ou

seja, a “obra audiovisual” se dá no próprio ato da exibição conforme determinadas condições.

Por isso, é fundamental conhecer os aspectos técnicos da obra (velocidade de projeção, janela,

tipo de som, etc), pois são elas que “fazem a obra”, tornam possível acessá-la da forma correta

ou  a  mais  próxima  possível.  Assim,  o  audiovisual  possui  uma  dimensão  de  patrimônio

imaterial, pois uma obra audiovisual é, na verdade, um instante de apresentação conforme

certas  regras  previamente  pensadas  pelos  seus  criadores.  Autores  como Giovanna  Fossati

(2009) afirmam que o cinema estaria  mais  próximo das  artes  performativas  (tais  quais  a

música,  a  dança  e  o  teatro)  do  que  das  artes  figurativas  tradicionais  (como a  pintura,  a

escultura e a arquitetura).

Já em termos de suporte, existe o  negativo original,  que é o material utilizado na

filmagem, sendo composto pelo negativo do som e da imagem que juntos formam a cópia

final do filme (sendo que, em um sistema industrial, é gerado o material intermediário do qual

se geram as cópias); o contratipo (“duplicating negative”), que é qualquer negativo montado

que não seja o original e que se distingue pela ausência de emendas; e o master (“duplicating

positive”), que é a matriz positiva de segunda geração com objetivo não de exibição, mas de

ser  copiado  e  duplicado.  A cópia  resultante  deste  processo  tem objetivos  geralmente  de

exibição.

Estes materiais  são importantes visto que exercem papéis distintos no processo de

preservação  e  acesso  dos  filmes.  Para  fins  de  preservação,  o  negativo  original  deve  ser

manuseado e exposto o mínimo possível para garantir que não se deteriore, enquanto que o

master e as cópias, por exemplo, garantem a possibilidade de se duplicar e copiar o mesmo

indefinidamente, tanto para fins de preservação quanto de exibição. 

A partir dos anos 1990, com o advento das ferramentas digitais, não se volta mais ao

negativo original de imagem. O positivo de trabalho é escaneado e o filme é montado no

computador. Caso o filme volte para o formato fotoquímico – processo chamado de transfer -,
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gera-se o material intermediário (no caso brasileiro, são geradas diretamente as cópias). Logo,

atualmente, pode-se argumentar que os negativos já não têm mais tanta relevância. Cesaro

(2007, p.141), ao discutir sobre a Era Digital e seus impactos sobre a produção audiovisual,

cita a Cinemateca Brasileira, onde o original é sempre mantido em preservação ainda que uma

nova cópia restaurada do filme seja produzida. O autor define esta atitude, de guardar tanto o

original quanto a cópia, como uma tradição herdada do suporte analógico, onde o original é

insubstituível. Esse paradigma cai com a chegada da Era Digital. Assim, mais do que nunca, o

material intermediário é considerado a matriz do filme.

Outro ponto importante é o fato de que, quanto mais emendas, pior é o material do

ponto de vista da preservação. Por isso, há uma diferença entre os negativos originais de

imagem e de som, pois como o som era montado, processado e mixado em suportes diferentes

do fotoquímico (em magnético), quando essa informação era transcrita para o fotoquímico —

gerando, assim, o negativo original de som — este era um material só, sem emendas. Essa é

uma vantagem do material intermediário, ausente de quaisquer tipos de emendas.

No  cenário  atual,  a  preservação  audiovisual  engloba  uma  grande  variedade  de

organizações  lucrativas  e  organizações  sem  fins  lucrativos  com  níveis  variados  de

independência organizacional. Este cenário inclui corpos governamentais, subgrupos de redes

televisivas, estúdios de produção, universidades, comunidades e arquivos online. Cada um

desses acervos se especializa em diferentes âmbitos da produção audiovisual, alguns focando-

se em um tipo particular de mídia, ou um acervo altamente especializado, outros abrangendo

um número mais diversificado de produções  (EDMONDSON, 2016, p.v).

3.2  POLÍTICAS  E  AÇÕES  NAS  CINEMATECAS  E  ARQUIVOS  AUDIOVISUAIS

BRASILEIROS

Apesar de já se reconhecer a importância da preservação de documentos audiovisuais

e seu valor como patrimônio cultural em diversos países, no Brasil ainda parece existir uma

carência de suporte e reconhecimento quanto à área, em parte devido à conscientização tardia

quanto à importância dos documentos como patrimônio. Lindner (2013) cita o passado do

Brasil como colônia portuguesa — composta principalmente por uma sociedade rural cuja

economia baseava-se principalmente em agricultura, com frágeis centros urbanos e um tanto

atrasada  na  criação  de  instituições  de  cultura  e  educação  — como razões  históricas  que



27

justificam a trajetória diferente tomada pela cultura cinematográfica no país.

Conforme Silva e Madio (2012), foi apenas a partir da década de 1930 que começou-

se a pensar nos documentos, textuais ou não, como patrimônio nacional. A partir da década de

50, com a Filmoteca do MAM de São Paulo, começam-se a tomar os primeiros passos para

consolidação da história do cinema nacional e sua preservação (LINDNER, 2013). Somente

na década de 1990 surge a lei nº 8.159 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional

de arquivos.  Portanto,  as  iniciativas e  políticas para a  preservação do patrimônio cultural

cinematográfico brasileiro (e demais tipos de arquivos) são um fenômeno relativamente atual.

Nesta seção, analisaremos algumas das cinematecas e instituições de arquivos e as políticas

instauradas nas últimas décadas com intuito de entender a realidade da cultura audiovisual

brasileira.

Lindner (2013) consta que o acervo audiovisual da Cinemateca Brasileira na época da

posse do presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1995, era composto por 150 mil latas de

filmes (50 títulos), 130 mil delas catalogadas sem climatização, e os acervos bibliográficos e

documentais  possuíam 1  milhão e  200 mil  itens. No mesmo ano,  após  uma auditoria  da

Secretaria de Controle Interno do Ministério da Cultura que revelou uma deficiência de mão

de obra qualificada na instituição,  houve uma melhoria  no corpo funcional após quatorze

funcionários  da  Legião  Brasileira  de  Assistência  (LBA) passarem a  integrar  o  quadro  da

cinemateca, o que ainda não foi suficiente para suprir todas as necessidades tendo em vista o

relatório de 1997, que indicava demanda de aumento de pessoal de mais de 60% nas áreas

técnicas  e  de  administração,  com apenas  o setor  de difusão possuindo pessoal  suficiente.

Nesta  época,  a  Cinemateca  Brasileira  passou por  um período de dificuldades  financeiras,

endividamento e redução orçamentária, deixando-a próxima da insolvência (LINDNER, 2013,

p.138). As políticas dos governos de Fernando Henrique Cardoso não promoveram melhorias

das  condições  operacionais  da  Cinemateca  Brasileira  e  nem  a  levaram  à  estabilidade

(LINDNER, 2013, p.139).

Apesar das dificuldades, a sede da cinemateca passou por obras, o que representou um

importante  avanço na segunda metade de 1998.  Os recursos liberados pelo Ministério  da

Cultura  foram,  num  geral,  investidos  na  difusão,  causando  Fernando  Moreira  Salles  a

lamentar  a  falta  de reconhecimento por parte  do governo de Fernando Henrique Cardoso

quanto a importância do investimento na cultura, acentuando a importância de se manter um

equilíbrio  “entre  exposição  externa  e  capacidade  interna  de  prestação  de  serviços,  e
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necessidade de garantir as atividades essenciais”(GALVÃO apud LINDNER, 2013, p.139).

Apesar da principal atividade da Cinemateca ser a preservação, Maria Rita Galvão notou que

a maioria dos recursos recebidos pelo Ministério da Cultura foram focados em atividades

externas. Lindner (2013) aponta estas atitudes mais como uma política de eventos do que

políticas culturais.

Ainda  nessa  época,  nos  Relatórios  de  Atividades  da  Secretaria  do  Audiovisual,

encontram-se referências ao restauro de 16 filmes em 1995 e sete em 1996. O Relatório de

1998  descreve  o  início  de  um  esforço  para  a  preservação  da  memória  cinematográfica

nacional por parte da Secretaria para o Desenvolvimento das Artes Audiovisuais (SDAv) do

Ministério da Cultura, com a restauração da imagem do filme Macunaíma de Joaquim Pedro

de  Andrade  (LINDNER,  2013,  p.140).  Lindner  (2013)  nota  como isto  desencadeou  uma

discussão sobre o que, essencialmente, foi a restauração de um único filme sob o pretexto de

um maior esforço de preservação da memória cinematográfica, levando a questionamentos

quanto aos critérios para o restauro que deveriam ser, em primeiro lugar, relativos ao estágio

de deterioração do documento e não somente ao seu valor artístico. A autora também destaca

que  o  relatório  mencionava  o  restauro  de  filmes  de  forma  isolada  e  desarticulada  da

preservação como um todo, que deveria, a princípio, ser um conjunto de ações interligadas.

Ela observa, ainda, uma falta de “sinergia entre os diversos órgãos do Ministério da Cultura

em torno de um projeto em prol da salvaguarda do acervo de imagens em movimento do

Brasil”(Lindner, 2013, p.140), atividades isoladas que criam circunstâncias instáveis por se

voltarem mais a resolução de certas demandas do que a preocupação com um contexto maior.

Outra  entidade  responsável  por  salvaguardar  a  produção audiovisual  brasileira  é  a

Secretaria do Audiovisual (SAv), órgão específico e singular do Ministério da Cultura, cujas

competências encontram-se listadas no Decreto Nº 7.743, de 31 de maio de 2012. A SAv

define  sua  missão  como  “a  democratização  do  acesso  e  da  produção  audiovisual,

independente e regional, nos diferentes formatos e linguagens”, e cuida da capacitação de

profissionais da área e da preservação da memória audiovisual no Brasil.  Trata-se de um

órgão responsável por executar políticas de inclusão audiovisual, apoiar esforços acadêmicos

e  qualificação  profissional  na  área,  planejar  a  política  nacional  audiovisual  junto  com o

Conselho Superior de Cinema, preservar e divulgar a memória audiovisual do país através do

Centro  Técnico  Audiovisual  (CTAv),  representar  o  Brasil  em  eventos  internacionais  e

encaminhar pedidos de apoio a projetos de ficção de curta e média metragem.
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Em maio de 2000, Lindner (2013) ressalta uma mudança de paradigmas quando a SAv

começa  a  receber  pedidos  de  liberação  de  verbas  para  restauro  de  filmes  e  convida  a

Cinemateca do MAM-RJ, a Cinemateca Brasileira e o CTAv, e outros interessados para uma

reunião de avaliação da situação. Com a constatação da necessidade de soluções a médio e

longo  prazos  aos  problemas  analisados  na  reunião,  criou-se  o  Grupo  Gestor  do  Plano

Nacional de Conservação de Filmes, formado por representantes das Cinematecas do Rio e

São Paulo, para apresentar uma proposta para a área. Os esforços do Grupo Gestor deram

frutos  no  início  de  2001,  incluindo o  investimento  de  R$ 1.250.000 no “Diagnóstico  do

Acervo Cinematográfico Brasileiro – Fase Emergencial” e a disponibilização de recursos para

um “Censo Cinematográfico Brasileiro”,  cujas metas eram a criação de um inventário do

acervo cinematográfico brasileiro; a duplicação de filmes com risco de desaparecimento;  o

mapeamento de acervos ao redor no país;  a liberação online das informações angariadas;  a

divulgação do projeto e a elaboração de sugestões para a proteção do patrimônio nacional de

imagens em movimento (LINDNER, 2013, p.141-142). 

A Cinemateca Brasileira trabalhou em conjunto com a Cinemateca do MAM-RJ, tendo

em vista que ambas possuíam os maiores acervos do país, equivalente a aproximadamente

80% de toda produção nacional  da época.  Lindner  (2013) nota a  tarefa imensa que seria

mapear o acervo fílmico de um país como o Brasil, ainda mais em vista ao desconhecimento

de  tamanho,  estado  ou  localização  física  desses  acervos.  A autora  expõe  “as  operações

básicas”  apontadas  no  relatório  da  Fase  I  do  Censo  Cinematográfico  Brasileiro,  indo  da

abertura  de  latas  de  filmes  ao  seu  armazenamento  em  local  adequado,  atividades  que

deveriam acontecer diariamente num acervo de filmes e cuja Cinemateca Brasileira buscava,

desde a década de 1970, conseguir realizar este trabalho, mas se via incapaz de proceder

devido a falta de recursos. A verba disponibilizada pela BR Distribuidora permitiu a compra

dos equipamentos e materiais e a contratação do pessoal necessário ao cumprimento dessa

missão. 

Estas atividades iniciadas pelo Censo trouxeram impacto tão forte na instituição que a

Cinemateca Brasileira, no Relatório de 2002, destaca o ano como o mais importante marco na

história da Cinemateca em termos de preservação (LINDNER, 2013, p.144). A Cinemateca do

MAM-RJ também viu resultados extremamente positivos, ganhando uma “visão completa de

sua natureza, mazelas e necessidades” (HEFFNER apud LINDNER, 2013, p.144). Ao final da

primeira  fase  do  senso  em dezembro  de  2002,  mais  de  140  mil  rolos  de  filmes  foram
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inventariados, 139 mil metros de filmes em vias de desaparecimento passaram pelo programa

de duplicação, mais de 9 mil registros com dados sobre 600 títulos entre 1897-1940 foram

disponibilizados na internet, iniciou-se o mapeamento dos acervos no Brasil e apresentou-se

sugestões para a salvaguarda dos mesmos (LINDNER, 2013, 146-147).

Este  momentum positivo  foi,  entretanto,  interrompido  pela  diretoria  do  MAM em

2002, quando a instituição decidiu não ter condições de manter as matrizes dos filmes em sua

Cinemateca (LINDNER, 2013, p.145). O acervo da instituição acabou se dispersando até que

a Lei Municipal 3.530, de 7 de abril de 2003, declarou a Cinemateca do MAM patrimônio

cultural da Cidade do Rio de Janeiro, interrompendo a transferência de seus filmes. Apesar de

cópias e matrizes voltarem a ser enviadas para a Cinemateca, a dispersão de seu acervo já

havia se consumado, o que Lindner (2013) apontou como uma perda da história da instituição.

Em outubro  de  2003 é lançado o “Programa Brasileiro  de  Cinema e Audiovisual:

Brasil um país de todas as telas”, focado na produção, difusão, formação e memória, e política

externa da produção audiovisual (LINDNER, 2010, p.1). Em relação a políticas adotadas pelo

governo  Lula,  Oliveira  (2013)  acredita  que  a  prática  mais  abrangente  em  relação  à

preservação audiovisual foi o depósito legal, prática mandatória de depositar uma cópia de

todos os filmes produzidos nacionalmente, fazendo com que haja um arquivamento de toda a

produção fílmica do país. Lindner (2013) cita a seção relacionada à preservação no Relatório

de Atividades da SAv para o período de 2003-2006, que cita a necessidade de revitalizar a

Cinemateca Brasileira através do investimento em infraestrutura, equipamentos, programas

permanentes de recuperação de acervo e formação de mão-de-obra. Houve, nesse período, um

aumento de 456% no orçamento total da Cinemateca Brasileira e um aumento de 360% em

recursos orçamentários entre os anos de 2002 e 2006.

 Em 2004 é criado o Comitê Nacional do Brasil do Programa Memória do Mundo da

UNESCO,  regulamentado  pela  portaria  do  Ministério  da  Cultura,  composto  por  sete

seguimentos  de  arquivos:  audiovisuais,  eclesiásticos,  militares,  municipais,  estaduais,

privados e das associações de ensino e pesquisa, fato que solidifica o documento audiovisual

como patrimônio documental digno de todos os meios legais para sua preservação (SILVA;

MADIO, 2012, p.184).

Oliveira (2013) destaca no cenário atual da preservação audiovisual no país a Cinédia,

a  Cinemateca Brasileira/Instituto do Patrimônio Histórico e  Artístico Nacional,  o Arquivo

Nacional do Rio de Janeiro,  a Cinemateca do MAM no Rio de Janeiro,  a Cinemateca do
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Museu  Guido  Viaro  de  Curitiba,  o  Centro  de  Pesquisadores  do  Cinema  Brasileiro,  a

Associação Brasileira de Preservação Audiovisual (ABPA), o CONARQ e o Ministério da

Cultura.

Em quesito de depósito das obras produzidas nacionalmente, Oliveira (2013) indica a

Cinemateca Brasileira como a instituição de vanguarda, e destaca o período de 2004 a 2008,

quando houve o Plano Geral de Modernização da Cinemateca, composto por investimentos

em infraestrutura e equipamentos, e a instauração do “Programa de restauro e preservação do

cinema brasileiro”,  cujos esforços resultaram na duplicação de trinta  longas e seis  curtas,

“metade dos filmes da Cinemateca que estavam em risco de desaparecimento”, dentre outras

melhorias  na  área.  Pode-se  ainda  dar  destaque  especial  ao  62º  Congresso  da  Federação

Internacional  de  Arquivos  de  Filmes,  organizado  pela  Cinemateca  Brasileira  em 2006  e

apoiado pela SAv (LINDNER, 2010, p.10). O Congresso foi notado como um grande sucesso

e recebeu reconhecimento da Fiaf quanto aos trabalhos exercidos.

De acordo com Oliveira (2013), a Cinemateca Brasileira possui o maior acervo de

filmes da América Latina, tendo posse de “200 mil rolos de filme correspondentes a 30 mil

títulos que se apresentam em obras de ficção, documentários, cinejornais, filmes publicitários

e registros familiares, nacionais e estrangeiros, produzidos desde 1895”. Em comparação, de

acordo com o Relatório de 2016 da Cinemateca, o acervo conta hoje com 240.836 rolos em

película correspondentes a 41 mil títulos, sendo 1,30% deles em suporte de nitrato (3.141

rolos) e 98,70% de acetato (237.720 rolos).

Apesar  das  contribuições  da  Cinemateca  Brasileira  para  o  cenário  das  produções

audiovisuais no país e todos os avanços notados na área conforme pudemos observar, Lindner

(2010) comenta sobre as necessidades para o funcionamento das cinematecas e algumas das

dificuldades, especialmente financeiras, enfrentadas por elas:

Infraestrutura,  equipamentos,  formação  profissional  e  ações
sistemáticas e continuadas para o acervo são pontos fundamentais. O
trabalho de um arquivo de cinema é complexo e envolve operações
muito  distintas  como a  constituição  de  uma coleção,  bem como  a
guarda  do  acervo  em  depósitos  climatizados,  sua  catalogação,
documentação, revisão periódica, conservação e restauro; a pesquisa e
elaboração de filmografias; além de atividades que tangem o acesso ao
acervo.  A manutenção  de  um  acervo  audiovisual  exige  o  uso  de
equipamentos específicos, a presença de técnicos especializados, um
trabalho cotidiano intenso – e continuidade. Normalmente os (parcos)
recursos investidos nos arquivos de cinema são para ações pontuais
relacionadas com eventos específicos, festivais e mostras. Esta é uma
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das grandes queixas das cinematecas em geral e é um dos motivos que
tornam a  questão  da  autonomia  um tema recorrente  na  história  da
Cinemateca Brasileira. (LINDNER, 2010, p.8-9)

Souza (2009) atenta que, apesar das circunstâncias atuais poderem ser consideradas

“favoráveis”,  a  profissionalização  na  área  ainda  encontra-se  largamente  incompleta.  A

despeito  do  crescimento  de  recursos  financeiros  recebidos  pela  Cinemateca  Brasileira,  o

quadro  técnico  da  instituição  demonstra  uma  diminuição  de  funcionários  concursados.

Colaboradores formados e treinados pela cinemateca são afastados no fim de cada projeto,

fazendo com que se perca tempo e dinheiro desnecessariamente para a constante formação de

pessoal  novo.  Souza  (2009)  aponta  essas  falhas  gerenciais  como um dos motivos  para  o

aborto de metas desenhadas em alguns projetos.

Conforme se pode observar através das informações expostas, e como Cesaro(2007,

p.129) ressalta em sua tese, as ações de restauração de obras cinematográficas no Brasil estão

concentradas na esfera pública, seja por meio de recursos do Fundo Nacional de Cultura, do

orçamento direcionado para a Cinemateca Brasileira e para o CTAv ou por meio das leis de

incentivo  à  cultura.  Apesar  disso,  o  orçamento  dos  arquivos  públicos  de  registros

audiovisuais, como a Cinemateca Brasileira e o Centro Técnico do Audiovisual, é insuficiente

para dar conta da demanda considerando as necessidades do setor.

Atualmente,  destaca-se  a  iniciativa  “Plano  Nacional  de  Preservação  Audiovisual”

(PNPA) pela ABPA em 2016, que pôs em pauta diversos tópicos relacionados à preservação

de acervos audiovisuais e promoveu discussões no Brasil acerca dos problemas na área da

preservação audiovisual. Entre os pontos de discussão, destacam-se: 

.A ausência de uma política que norteie a preservação audiovisual no país;

.Instabilidade nas ações de preservação audiovisual nacionais; 

.Comunicação precária entre instituições públicas e privadas; 

.Falta de reconhecimento governamental e populacional; 

.Legislação desatualizada e inadequada; falta de recursos e incentivos; 

.Concentração no eixo Rio de Janeiro-São Paulo, criando uma disparidade entre regiões; 

.Outros problemas de cunho financeiro, profissional ou institucional.

O plano tem diversos objetivos e deve tomar ações que promovam o campo e seus

profissionais a fim de atuar sobre os problemas enfrentados no Brasil em um intervalo de dez

anos, devendo ser avaliado e reajustado a cada três anos (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
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PRESERVAÇÃO AUDIOVISUAL, 2016).

Dentre estes objetivos e ações, destaca-se a implementação da Política Nacional de

Preservação Audiovisual  (PNPA,  2016),  que  leva  em conta  a  complexidade  do  setor  e  a

realidade brasileira, visando o desenvolvimento na área de preservação audiovisual. Para isso,

o PNPA  almeja a estabilidade nas políticas de preservação audiovisual, o estabelecimento de

princípios de governança compartilhada para a Política Nacional de Preservação Audiovisual

com a definição de responsabilidades conjuntas entre poderes públicos e sociedade, a melhora

da  infraestrutura  nas  instituições  detentoras  de  acervos  audiovisuais  em  todo  o  país,  a

promoção de um processo descentralizado de preservação audiovisual através do fomento e

apoio  às  cinematecas  e  arquivos  audiovisuais  regionais,  o  desenvolvimento  de  políticas

institucionais coordenadas de preservação audiovisual, a realização de um inventário nacional

dos acervos audiovisuais públicos e privados, o fortalecimento da constituição e preservação

de acervos audiovisuais universitários, a definição de estratégias para a incorporação de obras

nativas  digitais  às  práticas  de  preservação  audiovisual,  e  a  definição  e  difusão  de

recomendações técnicas para a guarda a longo prazo dos materiais audiovisuais, dentre outras

ações.

O  PNPA  (2016)  busca,  também,  promover  o  reconhecimento  do  patrimônio

audiovisual como parte fundamental do desenvolvimento da sociedade brasileira tanto em

nível  cultural  quanto  econômico,  adotando  como  métodos  para  alcançar  este  objetivo:

campanhas de valorização do patrimônio audiovisual, ações que promovam o reconhecimento

da preservação audiovisual como algo de valor estratégico à afirmação da identidade nacional

e cultural, campanhas de valorização do patrimônio audiovisual junto aos parlamentares nas

três  esferas  da  federação,  das  Secretarias  e  dos  Ministérios,  levar  o  reconhecimento  do

patrimônio audiovisual às escolas participando das ações da Lei 13.006/14 (cuja existência

estabelece a exibição de filmes de produção nacional nas escolas de educação básica), e o

incentivo a campanhas de conscientização para a preservação audiovisual.

O PNPA delineia, ainda, outros objetivos tais quais a destinação de recursos e linhas de

financiamento específicos para o setor, promovendo a ampliação de investimentos na área; o

aperfeiçoamento e atualização da legislação para o setor; a melhoria quanto à formação e

capacitação de profissionais na área através da ampliação da oferta de cursos para formação

técnica e acadêmica; a fomentação de pesquisas e publicações sobre preservação audiovisual;

e o incentivo ao reconhecimento, valorização e regulamentação profissional. 
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Trata-se de um plano extensivo de médio a longo prazo que delineia seus objetivos,

ações e metas a fim de buscar avanços na área da preservação audiovisual no Brasil. Em seu

diagnóstico, o PNPA nota, inclusive, a necessidade de enfrentar os desafios impostos não só

pela fotoquímica como também pela preservação digital, buscando cursos de capacitação que

englobem  ambas  as  áreas,  e  fazendo  um  maior  esforço  em  promover  e  assegurar  o

cumprimento de parâmetros aceitáveis para a digitalização de acervos audiovisuais na esfera

pública e privada.

3.3 O DOCUMENTO AUDIOVISUAL NOS ARQUIVOS BRASILEIROS

Com a finalidade de exemplificar a situação de determinados acervos audiovisuais,

selecionamos os estudos de caso realizados no Arquivo Histórico Municipal de Santa Maria,

por Rafael Chaves Ferreira (2015), e a restauração do acervo de Hikoma Udhiara, por Caio

Julio  Cesaro  (2007).  Os dois  autores  abordam duas  faces  diferentes  da  mesma moeda:  a

restauração, uma das técnicas utilizadas na preservação de um acervo, e o acesso, que, na

teoria, seria o objetivo-fim da preservação.

A  restauração  do  acervo  fílmico  de  Hikoma  Udihara,  chamado  projeto

“CinemaLondrina70 – Restauração de trecho do acervo fílmico de Hikoma Udihara” foi o

primeiro no Brasil  financiado por uma lei  municipal  de incentivo à cultura envolvendo a

restauração de obras cinematográficas, viabilizado pelo Programa Municipal de Incentivo à

Cultura  de  Londrina  (PROMIC).  Cesaro  (2007,  p.152)  destaca  que,  de  forma geral,  esse

projeto descreve a realidade enfrentada pela maioria dos projetos culturais desenvolvidos no

país através de mecanismos de incentivo, seja ele municipal, estadual ou federal.

Hikoma Udihara foi um imigrante que documentou até 1962 as imagens do interior do

Brasil,  mais  especificamente do Norte  do Paraná.  Ao longo de 30 anos,  ele  produziu um

conteúdo que se encontra dividido em 128 rolos, todos silenciosos e com duração de até 13

minutos e 45 segundos, tanto em cor quanto preto e branco. Os rolos foram armazenados sem

montagem cinematográfica, e “124 deles acabaram sendo entendidos como o conteúdo e a

extensão de  uma obra.  Ou seja,  um acervo de  124 títulos”  (CESARO, 2007,  p.153).  Na

maioria de seu acervo Hikoma anotou na lata dos filmes breves descrições de seu conteúdo,

porém,  em  quatro  rolos  não  havia  nenhuma  descrição  e  tampouco  foi  possível  fazer  a

identificação de suas imagens, tendo em vista que a Cinemateca Brasileira já havia detectado
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o material como “irrecuperável”. Os filmes de Hikoma Udihara não possuem negativos nem

cópias, tratando-se, portanto, de material único.

Antes  de  ser  doado ao  Museu Histórico  de  Londrina  Pe.  Carlos  Weiss,  os  filmes

encontravam-se  guardados  na  casa  de  Hikoma,  sem  as  condições  adequadas  ao  seu

armazenamento. O Museu também não tinha espaço apropriado à preservação de filmes, e por

isso  teve  de  criar  um projeto  para  obter  recursos  internos  da  Universidade  Estadual  de

Londrina (instituição ao qual está vinculado) com objetivo de depositar o acervo Udihara na

Cinemateca Brasileira em São Paulo no início de 1984. Mesmo após ter feito o depósito na

Cinemateca, entretanto, a responsabilidade pelo acervo ainda recai sobre o Museu Histórico

de  Londrina  Pe.  Carlos  Weiss  e  a  Universidade  Estadual  de  Londrina,  sendo  deles  a

responsabilidade de preservá-lo (CESARO, 2007, p.153-154).

Em 1984, os filmes de Udihara foram copiados para fitas VHS, e aproximadamente

uma terça parte dos filmes contidos nelas, após 22 anos, encontravam-se irrecuperáveis. O

conteúdo dessas fitas é o único suporte onde estas imagens sobrevivem (CESARO, 2007,

p.154). Devido ao estado avançado de deterioração do acervo, Cesaro (2007) destaca que a

única forma de retornar a obra ao mais próximo possível de seu estado original é através da

restauração digital.

Algumas iniciativas  de restauração do acervo de Udihara ocorreram em 1999, que

acabou  sendo  reprovada,  e  2003.  A segunda  tentativa  foi  mais  bem-sucedida  devido  ao

Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC), considerado um dos programas de

incentivo à cultura no país de maior sucesso. Porém, os recursos de no máximo 48 mil reais

não dariam conta de um projeto de restauração completo do acervo, limitando-o apenas a um

trecho da obra do autor. O projeto, denominado “CinemaLondrina70 – Restauração de Trecho

da  Obra  Fílmica  de  Hikoma  Udihara”,  não  permitiria  a  restauração  digital.  A primeira

experiência  evidenciou  que,  apesar  dos  avanços  tecnológicos,  não  existiam recursos  para

digitalizar a obra de Udihara satisfatóriamente devido ao seu estado de deterioração, o que

provou a necessidade de uma integração entre analógico e digital (CESARO, 2007, p.190).

Restou apenas a opção de, num primeiro momento, restaurar analogicamente uma parte do

acervo e digitalizar o máximo possível para cessar o processo de deterioração das imagens, a

partir  daí  abrindo  a  possibilidade  de  preparar  esse  material  para  um  futuro  projeto  de

restauração digital (CESARO, 2007, P.155).

Cesaro  (2007)  descreve  que  em março  de  2006,  concomitante  ao  projeto  com o
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PROMIC,  o  Museu  Histórico  de  Londrina  entrou  em  contato  com  o  Laboratório  de

Restauração da Cinemateca Brasileira solicitando seus serviços para a restauração do acervo

de Udihara. Ao final desta interação, o Museu recebeu um laudo técnico do Laboratório de

Restauração  que  permitiria  a  produção  de  uma  planilha  de  trabalho  com as  informações

técnicas e o histórico de cada título. Essas informações foram uteis à ficha de catalogação, que

serviria  como  fonte  auxiliadora  para  a  elaboração  de  um  projeto  de  restauração,  fonte

confiável  para  pesquisas  e  documento  para  repassar  dados  sobre  o  material  entregue  ao

arquivo. 

No decorrer do trabalho notou-se a necessidade de elaborar um outro documento cuja

“intenção era  construir  um histórico  do percurso do título desde a  sua  doação ao  Museu

Histórico  de  Londrina  Pe.  Carlos  Weiss  até  os  dias  de  hoje”,  permitindo  identificar

detalhadamente cada título (CESARO, 2007, p.231). Esse documento, elaborado através do

Excel, mais do que uma ficha técnica, tornou-se um histórico do acervo de Udihara. 

[...]a  ‘documentação  do  filme  é  um  dos  itens  mais  importantes  da
preservação do  filme’.  Esta  planilha,  especificamente,  é  um produto  que
representa uma contribuição efetiva desta tese à documentação dos filmes de
Hikoma Udihara. […] Atualmente, a partir de um “pensamento digital/não-
linear”,  há  uma  forte  corrente  de  reconhecer  a  importância  de  todas  as
funções do fazer cinema, e consequentemente o entendimento da relevância
de  todas  as  informações.  Portanto,  na  planilha  virtual,  sobretudo,  via
ferramentas  de  busca,  a  ‘hierarquia  de  importância’  (pré-estabelecida)
praticamente desaparece.(CESARO, 2007, p.233).

Cesaro  (2007)  define  que  no  meio  digital,  o  “pesquisador”  ou  “usuário”  define  a

ferramenta  de  busca,  digita  os  dados  que  precisa  e  as  respostas  lhe  são  apresentadas.  A

planilha  permite  um  maior  número  de  campos  e  pode  ser  incorporada  à  base  digital  e

atualizada, oferecendo assim muito mais dinamicidade, agilidade e maleabilidade do que um

instrumento de pesquisa tradicional. Apesar disso, o autor também ressalta a diferença entre o

quantitativo,  questão de números e percentagens,  e  o qualitativo,  dependente da análise  a

partir do cruzamento de dados, coisa que o Excel não oferece diretamente.

Uma parcela significativa do acervo de Hikoma Udihara perdeu-se à deterioração, fato

que constitui uma perda ao acervo nacional (CESARO, 2007, p.244). O caso do acervo de

Hikoma Udihara ilustra as dificuldades que o setor da preservação e restauração audiovisual

enfrenta no Brasil, além de oferecer uma breve perspectiva dos benefícios trazidos pela Era

Digital  à preservação, mas também aos obstáculos decorrentes dos custos relacionados ao

processo  da  digitalização  e  restauração  digital.  Apesar  da  existência  de  determinadas



37

iniciativas, e o fato de ser compromisso do Estado preservar a memória audiovisual do país, o

investimento visto na área ainda está muito aquém do ideal. 

Cesaro  (2007)  conclui  sua  tese  defendendo  que,  apesar  dos  inegáveis  benefícios

colhidos  por  certas  obras  cinematográficas  com  a  restauração  digital,  a  película

cinematográfica ainda é o suporte mais duradouro para a guarda de obras cinematográficas e

que,  a  longo prazo,  a  criação de câmaras  climatizadas  em centros  de memória  seria  não

apenas  o  método  mais  efetivo  de  se  conservar  o  acervo  audiovisual,  como  também

financeiramente  mais  vantajoso.  Afinal  de  contas,  devido  a  condições  inadequadas  de

acondicionamento,  filmes  lançados  há  duas  décadas  já  apresentam  necessidades  de

procedimentos  de  restauração,  e  este  processo  acaba  sendo  muito  mais  custoso  do  que

simplesmente  preservar  (CESARO,  2007,  p.266).  O  autor  defende,  enfim,  a  necessidade

imprescindível  que a Cinemateca Brasileira,  o Centro Técnico do Audiovisual,  o Arquivo

Nacional,  o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM-RJ) e os demais arquivos

audiovisuais do país sejam “instrumentalizados para a preservação de filmes sob uma política

nacional para o setor” (CESARO, 2007, P. 267).

Em outro estudo, Chaves Ferreira (2015), na sua dissertação sobre a difusão do Acervo

de  Santa  Maria,  define  a  difusão  arquivística  como  “a  função  que  tem  por  finalidade

comunicar os arquivos, promovendo-os em meio à sociedade” (CHAVES FERREIRA, 2015,

p.35).  A difusão  é  especialmente  importante  para  os  arquivos  históricos  devido  ao  papel

intrínseco  destes  como  fonte  de  conhecimento  e  cultura,  e  aos  arquivos  públicos,  por

esclarecer melhor o papel dessas instituições e assegurar o objetivo primário delas – o acesso

à informação. 

Chaves  Ferreira  define  a  difusão  arquivística  como  sendo  editorial,  cultural  ou

educativa (BELLOTTO apud CHAVES FERREIRA, 2015, p.36) e, assim como Edmondson

(2016),  defende  o  acesso  ao  acervo  como  sendo  tão  importante  quanto  a  manutenção  e

preservação do mesmo. É através da difusão arquivística que os arquivos são promovidos –

consequentemente contribuindo para o reconhecimento da instituição, seu papel e o conteúdo

de seu acervo – e seus serviços são oferecidos ao público.  Neste sentido, ele menciona a

internet como uma importante ferramenta para potencializar a difusão dos arquivos devido à

sua  capacidade de facilitar  o  acesso à  informação com rapidez  e  eficiência,  efetivamente

nulificando os efeitos da distância entre o usuário e a localização física do acervo. Para isso,

“é fundamental que sejam repensadas as ações e o modo como estão sendo gerenciados os
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arquivos,  afinal,  antes  de  haver  difusão  é  preciso  que  haja  organização”  (CHAVES

FERREIRA, 2015, p.37).

O  Arquivo  Histórico  Municipal  de  Santa  Maria  (AHMSM)  foi  criado  em  22  de

dezembro de 1958 e faz parte da Secretaria de Município da Cultura. Trata-se de um arquivo

histórico,  ou  permanente,  que  tem  como  objetivo  “organizar,  conservar,  descrever,

salvaguardar  e  promover  o  acesso  ao  patrimônio  histórico-documental  da  administração

pública  municipal  de  Santa  Maria”,  bem como documentos  de  relevância  histórica  local,

regional  e/ou  nacional  (CHAVES  FERREIRA,  2015,  p.50).  Seu  acervo  é  composto  por

mapas,  moedas,  documentos,  fotografias,  coleções  de  jornais  e  revistas.  Apesar  de  sua

importância,  Chaves  Ferreira  (2015)  nota  que  a  instituição  teve  de  funcionar  em  locais

relativamente precários ao longo de sua vida.

No  que  concerne  a  difusão  de  seu  acervo,  Chaves  Ferreira  (2015)  cita  diversos

serviços  oferecidos  pelo  AHMSM  que  vem  aprimorando  sua  visibilidade  em  meio  à

sociedade, dentre eles:

.Realização  de  pesquisa  no  acervo:  gratuita  e  feita  através  de  agendamento.  O  usuário

preenche uma ficha de identificação e recebe orientações para a pesquisa.

.Visita  guiada:  oferece  informações  sobre  a  história  da  instituição,  seu  acervo,  serviços

disponíveis, e a possibilidade de o usuário interagir com determinados documentos conforme

seu interesse.

.Aula  no  arquivo:  recebe  alunos  de  escolas  e  universidades  do  município  e  da  região  e

disponibiliza fontes documentais presentes no acervo, reforçando a importância e função dos

arquivos.

.Exposições:  servem  para  divulgar  tanto  a  instituição  e  sua  trajetória  quanto  o

desenvolvimento e história de Santa Maria. São realizadas internamente no Arquivo e também

em outros locais do município.

.Eventos: tem como objetivo a divulgação do AHMSM, fazendo produções com base em seu

acervo. Chaves Ferreira (2015) utiliza o “Encontro de Pesquisadores do Arquivo Histórico

Municipal de Santa Maria” como exemplo de um desses eventos.

A instituição também apoia estudos dentro de seu âmbito, disponibiliza parte de seu

acervo através da internet  e  conta com uma equipe de atendimento aos usuários.  Chaves

Ferreira  (2015)  também  dá  destaque  à  criação  da  Associação  dos  Amigos  do  Arquivo

Histórico Municipal de Santa Maria em 2010, cujo objetivo é divulgar o AHMSM e elaborar e
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coordenar projetos para solicitação de recursos financeiros a serem investidos na instituição.

O  AHMSM desenvolveu,  junto  com Chaves  Ferreira,  um vídeo  institucional  com

objetivo de difundir  o seu acervo,  ações e serviços em meio à sociedade de Santa Maria

(CHAVES FERREIRA, 2015, P. 67). Apesar de seu foco ser regional, Chaves Ferreira nota

que com a divulgação do vídeo através de sites da internet como  YouTube, o público-alvo

potencial acaba sendo ainda maior. Em meio ao seu estudo para a execução do vídeo, o autor

constatou que os investimentos no desenvolvimento de produtos como vídeos para a difusão

de arquivos ainda são ínfimos, e não se tem pensado na acessibilidade dos mesmos (CHAVES

FERREIRA, 2015, p.105). Ele destaca, ainda, que a necessidade de investimento na difusão

do acervo do AHSM já havia há muito tempo sido diagnosticada, e que o processo para o

mesmo foi árduo.

Sobre  a  difusão  de  documentos  audiovisuais  cabe  citar  o  “acordo  de  cooperação

técnica” que foi realizado entre o Arquivo Nacional com o Comitê Gestor da Internet no

Brasil (CGI.br), por intermédio do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, cujo

objetivo é a  “digitalização e difusão de imagens em movimento da Agência Nacional  no

Portal Zappiens — projeto experimental criado para ser um serviço gratuito de agregação e

distribuição de conteúdo audiovisual em língua portuguesa” (CORDEIRO ; SANTOS NETO,

2015, p.51-52)

É possível observar que a situação no Brasil, apesar da existência de algumas ações

isoladas,  tanto  em  questão  de  preservação  quanto  acesso,  ainda  está  longe  do  ideal.

Entretanto,  é  importante  destacar  também  que  mesmo  em  escala  global,  apesar  de  sua

importância  como  um  registro  documental,  o  número  de  pessoas  engajadas  com  a

responsabilidade  de  preservar  os  acervos  audiovisuais  não  ultrapassa  os  cinco  dígitos

(EDMONDSON, 2016, p.vi). Trata-se de uma área ainda pequena, cujas necessidades não são

dadas  a  devida  atenção  em  proporção  à  sua  relevância  no  contexto  da  sociedade

contemporânea,  onde produções audiovisuais constituem uma enorme parte do conteúdo e

informação assimilados pela população.
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4 A ERA DIGITAL E O AUDIOVISUAL

Com o advento dos computadores, celulares, internet e outros aparelhos de origem

digital,  a  forma  como  pensamos,  interagimos  e  acumulamos  informação  mudou

drasticamente. Atualmente, mais do que nunca na história da humanidade, temos acesso a um

número estonteante de documentos referentes a uma enorme gama de assuntos e de diferentes

nacionalidades apenas com o clique de um  mouse.  Documentos que antes encontravam-se

confinados as suas naturezas físicas agora podem ser digitalizados e redistribuídos ao redor do

globo  em velocidades  incomparáveis  às  possíveis  há  poucas  décadas  atrás.  A era  digital

transformou a forma como vivemos, então é natural que também tenha afetado as dinâmicas

de trabalho de várias áreas do conhecimento.

Como mencionado no início da pesquisa, o cinema desde sua gênese no século XIX

esteve intrinsecamente relacionado às inovações tecnológicas de sua época. Do cinema mudo

ao cinema com som, do preto e branco ao colorido, de seus diferentes suportes e resoluções,

do 2D ao IMAX e ao 3D, do VHS ao DVD e Blu-Ray, de câmeras analógicas às digitais, de

efeitos práticos a efeitos CGI, o cinema sempre evoluiu concomitantemente a novas formas de

tecnologia e continua a se inovar e renovar até hoje. Não é surpreendente, portanto, que a

chegada  das  tecnologias  digitais  tenha  afetado  de  forma  tão  profunda  as  produções

cinematográficas e, portanto, como se pensa no seu suporte de arquivo. Consequentemente, ao

passo em que a produção audiovisual se digitaliza, inevitavelmente os arquivos terão de lidar

com o desafio da preservação digital,  conforme observa a Academia de Artes e  Ciências

Cinematográficas (2009).

Para  entender  os  impactos  dessa  transição  devemos,  primeiramente,  entender  as

diferenças básicas entre a imagem analógica e sua contraparte digital. A imagem analógica,

mais especificamente a película cinematográfica, é formada por grãos de prata, enquanto a

imagem digital  é  de natureza  bastante  diferente,  formada por  pontos  chamados de  pixels

(CESARO, 2007, p.16). Quando mostradas inadequadamente, as imagens analógicas acabam

perdendo detalhes, por isso é importante que um número suficiente de pixels  sejam gerados

para representar fidedignamente a imagem original escaneada ou a imagem óptica captada em

meio  digital.  Em  sua  tese,  Cesaro  (2007)  compara  a  imagem  analógica  e  a  digital  nos

seguintes termos:

O  constante  desenvolvimento  tecnológico  da  estrutura  do  grão  e  as
diferentes fotossensibilidades da emulsão resultam em padrão variável  da
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imagem analógica, impedindo que se determine e se quantifique a definição
espacial (resolução de imagem) e dos níveis de intensidade do brilho. Por
sua vez, a definição espacial e dos níveis de intensidade do brilho da imagem
digital  é  possível  ser  mensurado  exatamente.  Em  termos  de  captura  de
imagem, a diferença essencial [...]  é que no sistema digital a captura dos
fótons é feita por meio do CCD (Charge Coupled Devices) que determina
um padrão uniforme um ‘frame’ após o outro, no processo de registro das
imagens, uma vez que não há variação no seu sistema sensor. [...] Quanto à
emulsão fílmica,  a ausência de um padrão é compreendida como natural,
pois é intrínseca à sua natureza, respeitados sempre determinados limites de
variação. (CESARO, 2007, p.17)

Quanto mais as tecnologias digitais avançam, maior se torna a fidelidade da imagem

capturada, o que acaba demandando máquinas de maior capacidade de armazenamento ao

passo em que a informação contida nas imagens se torna cada vez mais densa.

A imagem digital é, por fim, um quadro de pixels retangulares que representam uma

“série de valores de intensidade e que são ordenados dentro de um sistema de coordenadas

(x,y). De fato, trata-se apenas de um grande quadro serial de números que é interpretado por

um computador para reproduzir digitalmente uma cena original” (CESARO, 2007, p.25).

Edmondson (2016) acredita que é improvável que a tecnologia digital chegue, algum

dia, a substituir completamente os formatos analógicos, apontando para uma situação mais

complexa  onde  ambos  possuem  um  futuro.  Fossati  (2009)  expressa  ideias  parecidas,

duvidando que algum dia ocorra uma transição completa para o meio digital. A autora baseia

suas conclusões em experiências prévias, afirmando que mídias antigas nunca desaparecem

completamente,  o que reforça a ideia  de um nicho para o suporte  analógico em meio ao

panorama digital. É difícil, entretanto, negar o fato de que mesmo nos dias de hoje o formato

digital é muito mais difundido que o analógico, tanto fase de produção dos filmes quanto na

sua reprodução. De acordo com os dados levantados pelo MPAA em 2016, mais de 95% das

telas  de cinemas no mundo já  são digitais,  sendo a tendência para o futuro esse número

crescer  ainda  mais.  A Academia  de  Artes  e  Ciências  Cinematográficas(2015)  afirma  que

“quase todos os filmes produzidos atualmente, a despeito da mídia usada para a captação,

atingem um ponto de existência digital”.

Os benefícios da tecnologia digital já podem ser sentidos em larga escala na indústria

cinematográfica. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas(2009) cita os ganhos no

que  diz  respeito  aos  processos  técnicos  como  a  captura  de  imagens,  efeitos  visuais,  a

masterização,  a marcação final  de luz,  a captura de som, os efeitos  sonoros e a edição e

mixagem de som, que permitem um processo de produção mais eficiente e, em muitos casos,

menos custoso. Ademais, o contínuo crescimento da distribuição digital para salas de cinemas
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e outras plataformas, tais quais lançamentos em formatos físicos como DVDs e Blu-Rays, e a

distribuição em formatos digitais  através de plataformas como a Netflix,  YouTube, filmes

vendidos digitalmente pela PlayStation Store e Xbox Live, dentre outros serviços, garantem o

contínuo acesso de novas produções e clássicos do cinema às novas gerações. Temos acesso

instantâneo a um acervo cada vez maior de produções audiovisuais, incomparável à difusão

observada no século passado.

No que diz respeito à fase de produção dos documentos audiovisuais,  antigamente

eram necessários aluguéis de câmeras, luzes, equipamentos e rolos negativos que tornavam o

processo de filmagem caro, porém, com a chegada de câmeras digitais e softwares de edição

de vídeo,  os  custos  foram rebaixados  e  os  processos  facilitados.  Nunca  foi  tão  acessível

produzir uma obra cinematográfica quanto nos dias de hoje. Nas telas dos cinemas, longas-

metragens como “A Fuga da Mulher Gorila”, feito em oito dias com uma pequena equipe e

orçamento de R$ 15.000,00, custo relativamente baixo em comparação a filmes de estúdios

grandes e até a curtas-metragens universitários,  obteve premiações nacionais.  Obras como

essas e outras só são possíveis devido à chegada da tecnologia digital (SILVA, 2012, p.144).

Silva (2012) nota ainda que o meio digital trouxe inovações no processo de finalização

do filme. Sua chegada possibilitou a criação e uso de novos efeitos gráficos, hoje onipresentes

nas grandes produções de hollywood. Softwares para edição não-linear foram um marco para

o cinema, substituindo as mesas de montagem mecânicas, moviolas e Steenbecks. Ela cita

Manovich que, em sua obra The Language of New Media, vai ainda mais longe e afirma que

dentre todas as mudanças trazidas pela tecnologia digital, a finalização foi a área que mais se

beneficiou. A gravação da cena ao vivo não é mais a única forma de se construir um filme, já

que este processo pode ser feito inteiramente através do computador. Fossati (2009) se refere

a esse estilo de edição trazido pelo meio digital como não-linear.

A imagem em movimento também já pode ser gravada diretamente no meio digital,

perdendo sua relação com o suporte analógico e se tornando material bruto para animação,

composição e modificação através de softwares. Silva (2012) afirma que o processo de edição

de imagens foi verticalizado, sendo atualmente mais versátil  e dinâmico do que quando a

imagem estava atrelada ao rolo de filme, que não possibilitava alterações na imagem captada.

Logo, hoje pode-se pensar na imagem digital como sendo diferente da imagem fotográfica, de

natureza mais maleável e não limitada à sua fisicalidade. 

Silva (2012) observa que a produção cinematográfica tornou-se mais rápida e eficiente
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(processos que necessitavam de intervenção física agora são feitos pelo clique de um mouse, o

acesso ao material bruto foi facilitado, abriu-se a possibilidade de trabalhar com várias pistas

de sons), mais versátil (como o material digital não é danificado na edição, ele pode ser mais

intensivamente modificado, pode-se experimentar com efeitos especiais  e incorporação de

novos elementos na narrativa já durante as gravações iniciais), mais portátil (o digital pode,

teoricamente,  ser  acessado em qualquer  lugar)  e  menos custosa.  Por  outro lado,  a  autora

também afirma que  a  digitalização trouxe alguns problemas  à  fase da  produção,  como a

aparente  “redução  de  custos”  em  um nível  superficial,  que  faz  crescer  a  quantidade  de

material bruto captado sem necessidade.

Fossati (2009) enfatiza o fluxo de trabalho trazido pela duplicação que vem sendo

adotado pela indústria e preservadores de filmes. Tal processo, chamado pela autora de Digital

Intermediate, traz uma mudança de paradigmas ao passo em que torna a intervenção física no

negativo  original  desnecessária,  produzindo  um  novo  negativo  completo  e  editado

digitalmente em seu lugar, o que abre possibilidades tanto para as áreas de produção — onde

o filme todo é digitalizado para melhor agilidade e eficiência no processo de edição—, de

preservação, por reduzir o risco de dano ao suporte já que o negativo é impresso apenas no

final do processo, evitando assim emendas e intervenções físicas no mesmo, e de restauração,

por razões que serão abordadas mais à frente.

Em geral, é possível observar um saldo bastante positivo no que concerne a fase de

produção das obras audiovisuais, com as tecnologias digitais contemporâneas facilitando e

barateando  diversos  procedimentos  na  área,  apesar  deste  barateamento  ser  um objeto  de

cautela devido à produção em massa de material bruto sem propósito que ela pode causar. É,

portanto, necessário conduzir uma etapa de produção eficiente, que já tenha a preservação

desses materiais em mente, para evitar custos desnecessários.

4.1 PRESERVAÇÃO E ACESSO NA ERA DIGITAL

A transição  do  suporte  analógico  para  o  digital  acarretou  profundas  mudanças  na

preservação dos documentos audiovisuais. Os elementos da produção audiovisual digital são

intrinsecamente diferentes do filme tradicional em questões de manipulação e preservação a

longos prazos e, portanto, necessitam ser pensados de forma totalmente diferente. Edmondson

cita  a  digitalização  e  a  obsolescência  de  formatos  entre  as  maiores  dificuldades
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contemporâneas da preservação. Existe uma grande demanda para a digitalização de acervos,

mas um mal entendimento quanto aos custos, técnicas e tecnologias necessárias para tal. 

O desafio é não apenas migrar trabalhos analógicos em perigo, mas manter o
ritmo com o dilúvio de recém-nascidas produções digitais — tudo enquanto
preservando a  tecnologia  e técnicas  de uma era  analógica que em certas
formas  é  surpreendentemente  ressurgente.(EDMONDSON,  2016,  p.v.,
tradução nossa)

O autor cita a preservação como um processo constante, exacerbado pela chegada das

tecnologias  digitais.  Nada  foi preservado,  mas  sim  está  sendo preservado.  Ele  defende,

também, a ideia da preservação não como um fim por si próprio, mas um conjunto de práticas

realizadas de método constante  e sistemático para garantir  o acesso a  longo prazo a  uma

coleção  de  documentos  audiovisuais.  Portanto,  o  objetivo-fim da  preservação  deve  ser  a

divulgação e acesso de seu acervo.

Souza (2009) reconhece os impactos da era digital sobre os arquivos de filme como

tremendos. Ele postula que durante mais de meio século os arquivos pesquisaram formas e

procedimentos  para  a  duplicação  e  conservação  da  película  cinematográfica  a  fim  de

preservar  e  disponibilizar  nosso  patrimônio  audiovisual  às  futuras  e  atuais  gerações,  mas

agora especialistas já preveem que a própria fabricação do filme 35mm será reduzida ou quiçá

interrompida em duas ou três décadas, uma mudança de paradigma tremenda não só para

profissionais  de  arquivo  como  a  indústria  cinematográfica:  “As  grandes  produtoras  de

Hollywood também estão perplexas. Para elas, seus filmes representam valores econômicos

[…]  e  precisam ser  integralmente  conservados  pois  são  um investimento  de  capital  que

apresentam possibilidades de ganhos financeiros” (SOUZA, 2009. p.289). 

A medida em que diversos processos na parte da produção acabam sendo facilitados e

até mesmo barateados com a chegada do digital, é possível argumentar que o oposto se aplica

à  preservação  digital.  Os  equipamentos  são  mais  caros  e  necessitam  de  manutenção  e

renovação constantes.  O Dilema Digital,  pesquisa organizada e redigida pelo Conselho de

Ciência e Tecnologia da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, consta que as atuais

mídias de armazenamento digital ainda estão muito aquém das estimativas de preservação da

película  cinematográfica.  Não  existe  nenhum  formato  de  master digital  ou  equipamento

digital cuja integridade possa ser mantida por um período de 50 a 100 anos ou mais, tais quais

seus  equivalentes  em  material  fotoquímico  em  condições  ideais  de  preservação.  Uma

estratégia  de  preservação  baseada  em preservar  a  mídia  original  torna-se,  então,  inviável

(FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS DE FILMES, 2010, p.3). Além disso, a
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guarda digital ainda não é tão bem compreendida, fato que pode ser observado em casos onde

produtores fazem backup de seus documentos na Nuvem, ou nas instituições de arquivos que

armazenam fileiras de Hds externos em suas estantes sem maiores preocupações em aplicar

ou pesquisar métodos mais seguros e de maior longevidade (para mais detalhes, ver seção 6).

Esses fatos garantem que as instituições arquivísticas continuem a guardar seus filmes

em película,  mesmo aqueles captados digitalmente. Essa prática provavelmente continuará

enquanto a película e seu processamento permanecerem economicamente viáveis, e até que as

práticas de preservação digitais consolidem-se e consigam equiparar-se ao tempo de vida útil

do analógico.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (2010) conduziu um estudo de caso

buscando entender as realidades operacionais de várias estratégias de arquivamento digital

aplicado a produções  audiovisuais como um passo em direção às soluções aos problemas

levantados pelo Dilema Digital (2009). As principais descobertas da pesquisa foram:

.Os preços dos esforços de processamento de arquivamento aumentam exponencialmente caso

o metadado dos materiais digitais não seja criado e capturado na fase de produção do filme,

ou seja, a organização dos materiais para arquivamento deve ser considerada e implementada

desde o início da produção;

.Não  existem  produtos  comerciais  de  gerenciamento  de  documentos  elaborados  para  o

arquivamento a longo prazo da documentação audiovisual digital;

.O desenvolvimento e padronização de metadados e formatos de arquivo para a documentação

audiovisual é essencial para a manutenção do acesso a longo prazo da mesma;

.Novas  habilidades  e  técnicas,  e  profissionais  treinados  para  usá-las,  necessitam  ser

desenvolvidas e adotadas pelas instituições de arquivo para lidar corretamente com o material

digital e seu equipamento. Sistemas e administração de banco de dados também são requisitos

para suporte operacional;

.Por  fim,  o  desenvolvimento  e  implementação  de  uma  estratégia  e  infraestrutura  de

preservação digital necessita de fundos substanciais.

Tendo estudado as práticas de gerenciamento de informações digitais, a Academia de

Artes  e  Ciências  Cinematográficas  elaborarou  o  sistema  “ACeSS”  (Academy Case  Study

System) com objetivo de ser uma ferramenta de aprendizado até que ela adote um sistema de
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preservação de longo prazo. Os custos para a compra de equipamentos e desenvolvimento de

tal sistema foram de $600.000,00. Adicionando a isso o custo para eventuais manutenções,

expansão de capacidade de armazenamento, dentre outros fatores necessários para manter tal

infraestrutura, fica claro o outro grande problema associado à preservação digital audiovisual:

fundos financeiros.

Vale lembrar, também, que a questão não se resume apenas a preservação do conteúdo

produzido em matriz fotoquímica e posteriormente digitalizado. Edmondson (2016) aponta

para o fato de que muitas vezes as discussões acadêmicas e profissionais focam na questão da

digitalização pela preservação e o acesso, mas acabam negligenciando a necessidade de se

preservar a produção audiovisual nativa do meio digital, sem matriz fotoquímica. “A ‘estética

dos pixels’ é tão importante para as imagens de origem digital quanto ‘o grão original do

celuloide’ é  para  o  filme”  (EDMONDSON,  2016,  p.59,  tradução  nossa).  Em  entrevista

concedida para esse trabalho, conforme elaborado nas seções 5 e 6, o entrevistado A corrobora

com o fato de que muitas dessas produções já se perderam nos dias de hoje, e que mesmo

atualmente  pouco se  fala  em preservação  de  conteúdos  produzidos  para  o  YouTube,  por

exemplo.

Ao se  falar  de  conservação  arquivística,  é  quase  inevitável  falar  também sobre  o

processo de restauração. O Arquivo Nacional (2005) inclui a restauração, juntamente com a

preservação, como uma das práticas que compõe o campo da conservação. A restauração deve

ser apenas posta em prática quando o suporte encontra-se avariado de qualquer forma. Assim

como a preservação, a restauração de documentos audiovisuais foi profundamente afetada

pela chegada das tecnologias digitais, porém de forma bastante benéfica.

Ebert  (2010)  afirma  que  no  campo  de  restauro,  as  novas  técnicas  digitais  são

superiores  àquelas  aplicadas  sobre  o  suporte  fotoquímico  tradicional.  A  maioria  das

degradações  químicas  e  mecânicas  da  película  de  filme  podem ser  corrigidas  através  de

softwares. Isso faz com que processos de correções de imagem e som que antes seriam muito

custosos  ou  impossíveis  se  tornem muito  mais  simples.  O barateamento  de  custo,  maior

facilidade de uso e o aumento da capacidade de processamento e armazenamento de dados

dos hardware modernos são apontados como as principais razões pela adoção das técnicas de

restauro digital. As pesquisas na área apresentam constantes avanços, com o autor utilizando

os esforços da Universidade Surrey do Reino Unido, responsável pela criação de um software

que elimina a cintilação e a instabilidade da imagem comumente observadas em projeções
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fotoquímicas  e  que afetaram principalmente  os  filmes  do  período silencioso,  rodados  em

cadências abaixo de 24 quadros por segundos em câmeras sem dispositivos de estabilidade.

Fossati  (2009)  cita  o  processo  do  Digital  Intermediate,  no  qual  o  filme  inteiro  é

digitalizado, como um forte aliado da restauração. A flexibilidade trazida pelo processo, que

permite  a  fácil  e  rápida  simulação  de  técnicas  de  coloração,  torna  ela  uma  aliada  na

restauração  de  filmes.  Por  outro  lado,  a  autora  cita  a  natureza  de  indexação  do  filme

analógico,  ou seja,  seu laço físico com a realidade que ele  representa,  como um possível

conflito  trazido  por  essa  técnica,  já  que  os  resultados  de  sua  restauração não podem ser

observados na matriz fotoquímica do filme, mas sim no seu resultado final em meio digital,

dentre outras questões técnicas como calibração de cores para garantir suas integridades, etc.

Em geral,  pode-se afirmar  que tanto  os  processos  de  restauração quanto  produção

viram ganhos  técnicos  significativos  com a  chegada  da  era  digital.  Com a  agilização  e

barateamento de custo de suas atividades, além da hibridização e maior integração entre os

dois processos — tendo em vista que as mesmas ferramentas utilizadas na produção podem,

também, ser aplicadas na restauração e preservam a integridade do material fotoquímico —,

os benefícios das tecnologias digitais são palpáveis.

É  a  preservação  que  enfrenta,  então,  as  maiores  dificuldades  na  área  digital,

especialmente quando falamos de produções audiovisuais de matrizes digitais. A vida útil do

digital ainda é muito menor que a do suporte fotoquímico, não existem padrões consolidados

e difundidos, a manutenção e compra desses equipamentos é muito cara, é necessário um

movimento e atualização constante desses documentos a medida que novas tecnologias são

desenvolvidas  e  adotadas,  etc.  Além  disso,  especialmente  no  contexto  brasileiro,  a

digitalização encontra alguns problemas que serão discutidos na seção de Resultados.

A respeito do acesso, Edmonson (2009) afirma que arquivos audiovisuais estão cada

vez mais utilizando-se de tecnologias digitais para promover acesso às suas coleções. Aqui

podemos destacar não só arquivos audiovisuais tradicionais, como também novos formatos

comerciais de  difusão audiovisual tal qual o Netflix, Hulu, YouTube, HBO GO, dentre outros

serviços que oferecem filmes, séries, documentários e animações em formato digital de fácil

acesso ao público. Entretanto, por tratarem-se de serviços por demanda mais preocupados

com lucros  do  que  a  preservação  e  acesso  incondicional  das  produções  disponibilizadas,

provavelmente não podem ser enxergados como acervos viáveis a longo prazo.

Kerr (2015) aborda a questão por um ponto de vista diferente, analisando os impactos
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trazidos pelo YouTube na área do audiovisual. De acordo com o autor, as tecnologias digitais

contemporâneas,  sobretudo  o  youtube,  “permitem  a  participação  de  indivíduos  bem

diversificados  indo  para  a  instância  da  produção.  Trata-se  de  uma  experiência  sem

precedentes  […],  afetando  diretamente  a  relação  das  pessoas  com os  processos,  desde  a

emissão […] a recepção” (KERR, 2015, p.159). Há, de acordo com ele, uma nova cultura

audiovisual se materializando dia após dia. A internet vira um espaço público de encontro e

exibição de material  audiovisual.  É possível afirmar que,  com a chegada da era digital,  a

produção e acesso ao conteúdo audiovisual democratizou-se de forma mais intensa do que em

qualquer ponto anterior da história.

Castro Filho e Rosa (2016) observam que o YouTube, sendo um acervo em rede cuja

função básica é o compartilhamento e acesso livres, de natureza colaborativa e obra aberta, é

uma ferramenta que questiona as noções tradicionais do arquivo administrativo e histórico

ligada a ideia de direitos de instituições ou indivíduos, contestando noções tradicionais de

terminologia arquivística sobre acervo, acesso, doação, documento, protocolos de gestão e

arquivamento.  Castro  Filho  e  Rosa  afirmam que  o  YouTube  funciona  como  um sistema

híbrido de gestão da informação, “que reordena a forma da informação e sua difusão, a forma

da memória cultural e sua difusão” (CASTRO FILHO; ROSA, 2016, p.180). Esse hibridismo,

segundo os autores, e sem entrar no mérito da questão, implicaria nos conceitos de:

-Acervo: pois o YouTube se trata de um banco de dados “móvel, cambiante, volátil e sem

centro”;

-Acesso: pois seu caráter de acesso aberto oferece uma entrada aparentemente ilimitada do

seu conteúdo ao usuário;

-Doação:  pois  os  materiais  disponibilizados  não  foram “doados”  por  seus  produtores  ou

detentores, mas por “apropriadores”;

-Documento: pois os materiais são carregados após manipulações de quem o disponibiliza,

fato que questiona a integridade documental;

-Protocolos  de Gestão:  a  ausência de normas  na digitalização afeta  o modo de difusão  e

controle dos materiais;

-Arquivamento: os materiais são disponibilizados sem classificação ou organização, sendo

indexados  precariamente  por  “tags”  atribuídas  por  seu  disponibilizador  e  mecanismos

aleatórios de busca.

Castro Filho e Rosa sugerem a possibilidade de se enxergar o YouTube como um novo
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espaço e proponente de produção do conhecimento arquivístico,  um produto direto da era

digital, e cuja emergência levanta a necessidade de uma pauta de discussões e reflexões sobre

a redefinição dos objetos prioritários da arquivologia: “compartilhamento e difusão tornam-se

gestos  gêmeos,  que  produzem  conhecimentos  a  partir  de  um  arquivo  e  redefinem  os

elementos,  as  funções  e  os  usos  enfeixados  no  banco  de  dados  arquivísticos”  (CASTRO

FILHO; ROSA, 2016, p.181).

Com a era digital, outra questão referente ao acesso é a distribuição do mesmo por

métodos, em muitos locais do mundo, ilegais, mas que acabam, por vezes, servindo a um

nicho que produtoras e acervos audiovisuais tradicionais não estão dispostos a atender. Tal

questão será elaborada um pouco mais na seção 6 desta pesquisa.

No  que  concerne  as  cinematecas  e  instituições  de  arquivo  tradicionais,  existem

esforços  de  digitalização  e  distribuição  online  de  acervos,  sendo  importante  destacar  os

esforços  do  Arquivo  Nacional  no  âmbito  nacional,  mas  em  sua  maioria  eles  enfrentam

problemas relacionados a questão dos direitos autorais (ver seção 6).
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Nesta seção, relataremos os procedimentos metodológicos que deram corpo à pesquisa

bibliográfica e serviram para o embasamento teórico para a elaboração deste estudo, além da

pesquisa de campo, que teve como técnica de pesquisa a realização de entrevistas estruturadas

com perguntas abertas a fim de obter informações a respeito da situação das cinematecas e

instituições de arquivos audiovisuais no país.

Para realização do levantamento bibliográfico foram consultados livros e monografias

de conclusão de curso disponíveis na Biblioteca Central do Gragoatá (BCG) da Universidade

Federal Fluminense (UFF), artigos de periódicos, teses e dissertações na Base de Dados em

Ciência  da  Informação  (BRAPCI),  no  banco  de  teses  da  Mnemocine,  na  Scielo,  e  na

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), entre o período de março de

2016 a junho de 2017. As palavras chaves utilizadas nos mecanismos de busca para obtenção

de fontes  foram:  preservação audiovisual,  digitalização,  era  digital,  cinematecas,  arquivos

audiovisuais, acervo audiovisual, produção audiovisual.

Complementarmente,  foram  consultados  sites  relacionados  à  área  de  preservação

audiovisual como o site da Federação Internacional de Arquivos de Filmes, da Cinemateca

Brasileira e o Portal de Eventos da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em

Ciência da Informação — ANCIB.

Após fazer o levantamento necessário dos principais conceitos teóricos e autores deste

estudo através  da  pesquisa  na  literatura,  foi  realizada  pesquisa  de  campo exploratória  de

natureza  qualitativa  que  objetivou  detectar,  frente  aos  especialistas  em  preservação

audiovisual, a situação atual das cinematecas e instituições de arquivo audiovisuais no Brasil,

e compreender e identificar como a transição para o meio digital vem afetando a produção,

preservação e acesso do arquivo cinematográfico. Para isto, utilizou-se a técnica da entrevista

estruturada  com  perguntas  abertas,  através  da  aplicação  de  um  roteiro  de  entrevista

(Apêndice).  A  seguir,  faremos  uma  breve  introdução  dos  entrevistados  antes  de  nos

aprofundarmos nos resultados da entrevista.

Rafael de Luna Freire, formado em Comunicação Social pela Universidade Federal

Fluminense (UFF),  atua como Pesquisador da História do Cinema Brasileiro,  Preservação

Audiovisual e Tecnologias das Imagens em Movimento, e é Professor de Ensino Superior no

curso de Cinema e Audiovisual da UFF.  Foi Coordenador de Documentação da Cinemateca
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do MAM-RJ,  membro fundador da ABPA e membro da Câmara Técnica de Documentos

Audiovisuais,  Iconográficos  e  Sonoros  do  CONARQ,  e  idealizou  e  coordenou  o  projeto

"Resgate da obra cinematográfica de Gerson Tavares", que resultou na restauração do filme

"Antes, o verão" (1968). A entrevista foi conduzida no departamento de cinema da UFF em 1

de junho de 2017.

Hernani  Heffner,  formado  em  Comunicação  Social  na  UFF,  atua  na  área  de

preservação  audiovisual  e  exerce  a  função  de  Curador  Adjunto  e  Conservador  Chefe  na

Cinemateca do MAM-RJ, onde a entrevista foi conduzida em 6 de junho de 2017. O acervo

onde trabalha, conforme os dados oferecidos pelo entrevistado, é composto por cerca de 100

mil rolos de filmes (um crescimento de 20 mil rolos, recebidos da Labo Cine, comparado aos

dados disponíveis no site da cinemateca na presente data de elaboração deste trabalho), 10 mil

títulos catalogados e 15 mil a catalogar (total de 25 mil títulos), 40 mil VHS, 10 mil DVDs, 7

mil fitas e 65 TB de arquivos digitais (são incorporados mensalmente cerca de 2 a 3 TB

adicionais). Há, ainda,  uma  Biblioteca composta por 11 mil  volumes,  arquivo documental

com 28 mil dossiês de publicidade e imprensa, 250 mil negativos e cópias de fotografias, 22

mil  cartazes  de  filmes  e  eventos,  além  de  catálogos,  filmografias,  obras  de  referência,

brinquedos, equipamentos e diversas outras tipologias documentais. No total, há cerca de 2

milhões e meio de itens documentais.

Fabián  Rodrigo  Magioli  Nuñes,  formado em Comunicação  Social  na  UFF,  e  atua

como Professor  de  Ensino  Superior  da  disciplina  de  Preservação,  Memória  e  Política  de

Acervos Audiovisuais do curso de Cinema e Audiovisual da UFF.  Atua na organização do

Cineclube  Sala  Escura,  projeto  de  extensão  do  Laboratório  de  Investigação  Audiovisual

(LIA), desde 2010. É pesquisador vinculado à Plataforma de Reflexão sobre o Audiovisual

Latino-Americano  (PRALA)  e  ao  Laboratório  Universitário  de  Preservação  Audiovisual

(LUPA). A entrevista foi conduzida na UFF em 14 de junho de 2017.

Além das  entrevistas  presenciais,  entramos  em contato  com outros  profissionais  e

estudiosos da área através do e-mail.  Foram feitas tentativas de contato com três pessoas,

porém, apenas uma acabou podendo colaborar no prazo de conclusão desta pesquisa.

Maria Byington Leite de Castro, formada em Broadcast Journalism na SVA School of

Visual  Arts,  atua  na  área  de  Comunicação,  Rádio  e  Televisão  com  especialidade  em

Videodifusão, e na área de Cinema, com foco em Pesquisa e Preservação Audiovisual. Exerce

a função de Pesquisadora na Globo Comunicação e Participações S.A. Foi enviada a ela o
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formulário (apêndice) por e-mail, cujo qual ela preencheu e entregou no dia 11 de junho de

2017.
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6 RESULTADOS

Nesta seção, serão apresentados os resultados obtidos através da aplicação do roteiro

de entrevista aos entrevistados apresentados na seção anterior. Por meio deste instrumento de

pesquisa, foi possível ter uma noção geral das dificuldades enfrentadas pelas cinematecas e

arquivos audiovisuais brasileiros no que concerne a preservação, a digitalização e o acesso

aos seus  acervos.  Visando a  privacidade  das  respostas  dos  entrevistados,  serão atribuídas

letras  aos  mesmos,  distribuídas  de  forma  aleatória,  para  representar  suas  respostas  às

perguntas que serão apresentadas a seguir. A primeira questão é dividida em dois tópicos, o

primeiro é:

1)  Quais  são  os  principais  problemas  enfrentados  pelas  cinematecas  e  arquivos

audiovisuais no que tange à área de preservação audiovisual no Brasil?

De uma  maneira  geral,  as  respostas  a  esta  pergunta  foram bastante  uniformes.  O

entrevistado  A afirma  que  a  maior  dificuldade  enfrentada  pelos  arquivos  audiovisuais  e

cinematecas  brasileiras  é  a  falta  de  recursos,  fato  corroborado  por  todos  os  outros

entrevistados que citaram esse como um dos maiores problemas da área. O entrevistado A

aponta o fato que hoje em dia já passa quase de 100 o número de instituições que contam com

um acervo audiovisual em maior ou menor escala, e com raríssimas exceções, essa falta de

recursos  dedicada  aos  seus  acervos  manifesta-se  na  ausência  de  uma  infraestrutura  de

conservação, ou seja, falta de máquinas de refrigeração, máquinas de controle ambiental e

ausência  de uma estrutura de  trabalho.  O audiovisual  é  produto de  uma série  enorme de

tecnologias  que  vão  se  sucedendo  e,  no  arquivo,  todas  elas  necessitam ser  preservadas.

Conforme já discutido no corpo do trabalho, o documento audiovisual é dependente de outras

tecnologias para que possa ser feita sua visualização, duplicação, cópia, restauração, etc, e não

só a preservação desse equipamento como sua manutenção, eventual compra e substituição,

são caríssimos, as vezes na ordem de um milhão de dólares, e são praticamente inexistentes

no Brasil.  Isso acaba causando uma enorme dificuldade de acesso ao filme devido a falta

desse maquinário, e os laboratórios comerciais utilizados antigamente para esses propósitos

hoje estão, em grande parte, fechando, resultando numa dificuldade ao profissional do arquivo

de trabalhar. O entrevistado C reforça ainda que “esses equipamentos de visionamento de
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documentos audiovisuais não digitalizados necessitam de mão de obra especializada cada vez

mais escassa e peças de reposição que já não existem. Esta questão abrange tanto documentos

no suporte película, quanto em fitas magnéticas”.

Além disso, o entrevistado A destaca que muitos prédios de acervos foram construídos

em locais inadequados, perto do mar. Poucas instituições de preservação no Brasil ganharam

outros endereços e espaços de guarda mais adequados. Isso é um fator muito negativo tanto

do ponto de vista  técnico,  porque a maresia  é  prejudicial  à  preservação dos  documentos,

quanto do financeiro, pois mais se gasta com aclimatização, restauração, etc. O entrevistado

afirma que é muito difícil uma instituição de preservação conseguir o orçamento necessário

para a construção de um novo prédio, pois ela não é uma instituição de grande visibilidade na

sociedade brasileira contemporânea.

O entrevistado B destaca que o digital amplifica esses problemas de infraestrutura pois

traz consigo uma demanda de migração indispensável, atualização tecnológica, fluxo regular

de recursos, enquanto que as instituições culturais do Brasil tem vivido a lógica do “projeto”,

dos editais (fato também apontado pelo entrevistado D), em que você precisa viabilizar um

projeto que aporte recursos para sua instituição, esses créditos podem ser renovados, mas há

dificuldade em verbas regulares de manutenção. O digital acaba, portanto, acentuando uma

precariedade  estrutural  dos  arquivos.  “Essa  descontinuidade  político-administrativa  nos

acervos coloca em risco coleções de acervo inteiras bem como as instituições e equipamentos

culturais que as abrigam”, afirma o entrevistado C. 

Outro problema apontado pelo entrevistado A foi a falta de mão de obra estável. São

poucos os funcionários permanentes de um arquivo audiovisual, a maior parte das equipes

dessas instituições são sazonais, muitas vezes meramente colaborativas, e funcionam como

voluntariado.  Por  isso,  de  acordo  com  o  entrevistado,  acaba  sendo  difícil  levar  adiante

diversas atividades sem equipes grandes, pois o volume nessa área é imenso e, ao contrário de

museus e arquivos tradicionais, não existe um processo de seleção sobre o que deve ou não

deve ser preservado, resultando em um crescimento de volume gigantesco na área.  Isso é

reforçado  ainda  mais,  ele  afirma,  com  a  inexistência  de  cursos  regulares  voltados  à

preservação audiovisual no Brasil. Não existem cursos regulares voltados para a preservação

audiovisual no Brasil,  e os cursos tradicionais de arquivologia não oferecem tais aulas —

problema  que,  inclusive,  se  estende  à  própria  UFF,  onde  a  disciplina  de  preservação

audiovisual não faz parte do currículo dos estudantes de arquivo, sendo ministrada apenas na
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graduação de Cinema e Audiovisual fato que o entrevistado aponta como um equívoco —,

não  tem  enfoco  claro  e  nem  prevê  formação  técnica.  Trata-se,  portanto,  de  algo  ainda

transmitido pela experiência, não ensinado de forma sistemática nas universidades brasileiras.

O entrevistado C compartilha preocupações semelhantes quanto à formação de mão de

obra, apontando para o fato que as instituições de ensino brasileiras não estão se preparando

para formar equipes qualificadas a trabalhar em acervos audiovisuais digitais, que necessitam

de forte interação entre profissionais de Arquivologia, Audiovisual, Ciência da Informação,

Engenharia, História, Tecnologia da Informação, entre outros saberes. Essa formação, afirma

seria conceitualmente próxima a uma formação voltada para Digital Humanities, dando como

exemplo  o  programa  Moving  Image  Archiving  and  Preservation  (MIAP)  da  New  York

University  (NYU),  ou  ainda  os  cursos  de  formação  continuada  do  Institut  National  de

L’Audiovisuel (INA), e o FRAME, um curso de treinamento sobre novas tecnologias aplicado

a restauração, digitalização, preservação e uso do audiovisual e arquivos cinematográficos,

organizado pela INA EXPERT em colaboração com a FIAT/IFTA e MEDIA, um programa da

União  Européia.  Apesar  disso,  “percebo que  –  embora  ainda  muito  tímida  –  tem havido

ampliação na oferta de eventos/informações relativas a acervos digitais, incluindo documentos

audiovisuais, mas não tantos especializados exclusivamente nestes acervos e suas questões”,

afirma o entrevistado C.

O entrevistado D aponta essa falta de mão de obra estável como consequência direta

da  ausência  de  políticas  a  longo  prazo  no  âmbito  dos  arquivos  audiovisuais,  vítima  dos

projetos conduzidos exclusivamente por editais de curto a médio prazo, o que resulta na mão

de obra capacitada saindo dos arquivos ao fim de cada projeto. Existe uma ironia, ele diz, na

existência  de  uma geração de  profissionais  formada e  capacitada mas que  não conseguiu

ingressar nos arquivos. Isso acaba sendo um reflexo direto de outro grande problema nos

arquivos de acordo com o entrevistado D: a gestão (parte do que ele afirma ser uma sorte de

“tríplice”  dos  maiores  problemas  enfrentados  pelos  arquivos  audiovisuais  no  Brasil:  a

infraestrutura, a mão de obra e a gestão, três questões interligadas entre si). Ademais, além

dos  problemas  de  macroescala,  ele  menciona  também  problemas  menores  como  a  falta

recursos para compras de estantes e substituição de material.

Por fim, o entrevistado C aponta uma falta de visão por parte dos gestores quanto ao

papel do arquivo audiovisual tanto no setor público quanto privado, sentimento este ecoado

pelo entrevistado D numa das perguntas posteriores.
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Quanto à segunda parte da pergunta:

—Que  outros  problemas  de  gestão,  tratamento  técnico  do  conteúdo  e  acesso  aos

documentos audiovisuais você destacaria?

O  entrevistado  C  levantou  questões  de  interesses  políticos  e  individuais  que  se

sobrepõem às práticas de preservação recomendadas, o que põe em risco acervos inteiros;

questões  relativas  ao  armazenamento  de  longo  prazo,  gerenciamento  de  mídia,  curadoria

digital e indexação inerentes a acervos audiovisuais digitais, que são muito pouco discutidas

no Brasil tanto pública quanto privadamente.

O entrevistado D destaca o caso do incêndio da cinemateca brasileira de 2016, onde

grande parte do material perdido não estava catalogado e possivelmente levará anos até que se

descubra a extensão de tudo que se foi perdido.

O  entrevistado  B  acentuou  que  a  digitalização  pode  ser  feita  para  diversos  fins.

Destacou uma experiência da Cinemateca do Museu de Arte Moderna em que a digitalização

das  fotografias  foi  feita  para  fins  de  acesso  e  evitar  o  manuseio  dos  originais.  Essa

digitalização realizada  regularmente  é  importante.  Já  para  fim de  preservação existe  uma

questão  mais  complexa  porque  você  deve  garantir  a  manutenção  da  integridade  desses

documentos através de migração constante, há casos de perda de dados do documento por

falta de migração, documentos corrompidos e quebra do hardware. Ele citou um problema

numa base de dados da biblioteca do cinema em que os documentos estavam num formato

access antigo e não foi possível migrar, sendo necessária extração em forma de listagem. A

maior parte dos arquivos, o entrevistado relata, está enfrentando um desafio que nem começou

a ser lidado de fato que é a preservação stricto sensu de obras audiovisuais em meio digital. O

que a maior parte dos arquivos tem feito é colocar na estante HDs externos, prática muito

simplista  e  “temporária”  que  não  responde  às  necessidades  de  preservação  desses

documentos.  Desafios  grandes  em  todos  os  sentidos  ainda  se  observam  nesse  e  outros

sentidos.

A segunda pergunta foi focada na transição do fotoquímico para o digital:

2)No âmbito nacional, como se encontra a transição do formato analógico para o digital

nas cinematecas e arquivos audiovisuais? Como isso tem afetado as instituições?
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O entrevistado A afirma que de uma maneira geral, a transição do analógico para o

digital se encontra num estágio inicial e muito insipiente. Os arquivos não se prepararam para

essa transição e não tem recursos, formação ou base para acompanhar a velocidade dessa

transformação.  Devido  à  falta  de  visibilidade  do  arquivo  audiovisual,  que  resulta  na

negligência  dos  poderes  públicos  na  hora  de  apoiar  financeiramente  tais  instituições,  o

entrevistado acredita que a transformação deve vir, primeiramente, da sociedade. Porém, ele

também reconhece que essa era uma transição “já mais do que esperada e programada”. No

período  entre  2007  a  2015  o  arquivo  audiovisual  tradicional  foi  paulatinamente  sendo

atualizado e passando para o formato digital. Na medida em que o mercado se torna digital, o

resto precisa acompanhar.  Esse processo no Brasil se completou em 2015 nas salas de cinema

tradicionais, e a própria televisão brasileira também se tornou digital em 2017 (até um ano,

um ano e meio atrás ainda eram sinalizados em base analógica, mas hoje em dia já são em

base  digital)  e  o  cotidiano  já  é  produzido  diretamente  através  de  tecnologias  digitais

(celulares, câmeras digitais, YouTube, etc). 

O entrevistado A afirma que esse processo já tem, se você começar a contá-lo a partir

de 2005 com a criação do YouTube, aproximadamente 12 anos e, mesmo assim, ainda não se

observa uma formação, engajamento ou preparação maior para a incorporação desse material

nas instituições de guarda. “Nos primeiros anos do cinema ainda não exista a consciência da

preservação pois a ideia do patrimônio era muito nova, mas hoje em dia essa conscientização

já existe e, apesar disso, o Brasil ainda não conseguiu dar passos claros e decididos nesse

sentido”,  diz  o  entrevistado  A.  Existem alguns  projetos  e  iniciativas,  mas  são  isolados  e

dispersos.

Esse atraso para se atualizar é tanto prejudicial quanto perigoso. A demanda por filmes

atualmente é crescentemente digital. Cópias em película são uma raridade cada vez maior. O

entrevistado A observa  que  as  instituições  não tem o equipamento,  os  profissionais  ou  a

prática cotidiana em um padrão satisfatório para atender essa demanda digital, e por isso elas

se veem progressivamente alijadas da vida social  e cultural,  perdem prestígio,  recursos, e

encontram barreiras cada vez maiores para justificar sua própria existência. 

 Foi o que aconteceu na área de museus no Rio de Janeiro, ele justifica, onde existia

cerca de 30 a 40 anos atrás uma rede muito grande (museu da MAST, do teatro, dentre outros

museus altamente especializados), porém o poder público não deu sustentabilidade e esses
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museus não tiveram condições de se atualizar e tiveram de fechar. “Por isso, você precisa

sempre interagir com o presente, ainda que sua missão seja preservar o passado”, afirma o

entrevistado.

O  entrevistado  B  informa  que  a  maior  parte  do  que  foi  produzido  em  formato

analógico ainda encontra-se em película de filme. Houve uma digitalização grande de títulos

com  fins  de  acesso,  para  vender  a  canais  de  televisão,  mas  com qualidade  que  não  se

aproxima  à  mínima  necessária  para  se  tornar  a  matriz  da  obra.  Existem muitos  filmes  e

matérias de acesso em formato digital mas cujas matrizes ainda são em películas. Mesmo no

caso daqueles que possuem matrizes digital, as mesmas se encontram defasadas.

Mais  problemático  que  os  filmes  em películas  cinematográficas  são  os  filmes  em

formato  de  vídeo  analógico  (VHS,  fita  magnética,  etc),  o  entrevistado  B  afirma.  As

instituições não tem condições para fazer essa migração em massa, pois depende de projetos

ou atende sob demanda.  “Você digitaliza  primeiro as  obras  de mais  acesso mas continua

mantendo o analógico, e muitas obras não tão demandadas ou desconhecidas se tornam cada

vez mais inacessíveis”, diz o entrevistado. A situação da digitalização do audiovisual, que é

muito mais  cara que a  de som, texto ou imagem fixa,  é  muito incipiente.  O entrevistado

afirma não conhecer nenhum projeto significativo de digitalização com fim de preservação

em larga  escala  no  Brasil.  “Para  que  digitalizar  se  não há  estrutura  para  preservar  essas

matrizes?”, ele conclui.

O entrevistado C afirma que alguns acervos públicos já disponibilizam ferramentas de

busca online e parte de suas coleções já são acessíveis através das mesmas, porém, nota que a

escassez de recursos ainda limita a digitalização de acervos, bem como sua acessibilidade

online. Existem inúmeras questões conceituais, técnicas, financeiras e jurídicas que afloram

com a chegada do digital, e as instituições raramente tem condições adequadas para tratá-las.

Festivais e mostras de cinema e audiovisual tem sido relevantes fóruns de discussão,

diz o entrevistado C, como por exemplo a mostra de Cinema de Ouro Preto (CineOP). A

iniciativa privada também vem oferecendo algumas oportunidades, embora limitadas a um

público muito restrito, em eventos como o IV Content Management Seminar 2017 ocorrido

em São Paulo  em 29 e  30 de  março na  SONY, sobre  arquivamento  e  gerenciamento  de

conteúdo  digital,  co  parceria  da  empresa  Videodata.  Dentre  os  assuntos  abordados,

encontravam-se  a  “Evolução  de  Formatos  Digitais  de  Arquivamentos  e  Preservação  de

Acervos”,  “Gerenciamento  Integrado  de  conteúdo  digital  em  multiformatos  e
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multiplataformas”,  “Arquiteturas  da Tecnologia  Optical  Disc Archive com Plataformas de

Cloud, IoT, Big Data”, etc. O entrevistado destaca também o SEMINÁRIO REGIONAL RIO

2016 da  Fédération Internationale des Archives de Télévision - International Federation of

Television Archives (FIAT/IFTA), ocorrido em maio de 2016, no qual foram discutidos temas

tais como sistemas MAM, Metadados e Curadoria Digital.

O  entrevistado  D  focou  na  questão  da  guarda  da  informação  digitalizada.  Uma

discussão ampla que ocorre na área, em que formato guardar esses documentos digitais, e se

deveria haver um padrão ou não. “Há quem defenda a ideia de que a tendência é não criar um

padrão,  mas  sim cada  arquivo ter  o  seu próprio  padrão  dependendo de  caso a  caso.  Por

exemplo:  vídeos  gravados  por  celular  talvez  usem  um  formato/extensão  diferente  de

produções maiores”, cita o entrevistado. 

A passagem do fotoquímico para o digital não é o único problema, o entrevistado D

destaca, devido à questão sobre o que fazer com os documentos que já nasceram em formatos

digitais.  Muita  coisa  já  se  perdeu  devido  a  práticas  inadequadas  como,  por  exemplo,

produtores que armazenam suas obras na nuvem acreditando que seja uma forma válida de

preservação a longo prazo. Obviamente, a questão é muito mais complexa.

A terceira pergunta lida com o PNPA, já abordado anteriormente no corpo da pesquisa:

3)  Como  observa  a  possibilidade  de  implantação  do  Plano  Nacional  de  Preservação

Audiovisual (PNPA) da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual (ABPA)? Quais

resultados poderão ser esperados?

O entrevistado A descreve o PNPA como uma iniciativa muito lúcida e um “divisor de

águas” na preservação audiovisual nacional. “A possibilidade de implantação é total, pois não

é um plano fora da realidade”,  ele afirma. Uma das virtudes do PNPA é ele ser fruto da

experiência concreta dos profissionais da área de arquivo, e o próprio plano afirma ter sido

elaborado, estabelecido e proposto para as condições concretas que você observa e encontra

no Brasil. Não é um modelo exportado e tampouco idealista. Trata-se de um plano voltado

especificamente  à  realidade  brasileira,  dentro  do  escopo  das  instituições  arquivísticas.  O

PNPA sabe o que é “correto” e “ideal”, mas confronta esses parâmetros e paradigmas com a

realidade mais imediata do Brasil e o que pode ser feito dentro dessa realidade no momento

atual. “É um plano muito lúcido e fatível”, afirma o entrevistado, “não vai pedir bilhões de
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dólares que não existem, vai pedir aquilo que está dentro do escopo de trabalho já da maior

parte das instituições de preservação audiovisual brasileiras”.

Entretanto,  algo  que  não  só  ele  quanto  todos  os  entrevistados  unanimemente

observaram, é que falta atuação política no momento, o que pode prejudicar sua implantação.

Apesar disso, o plano é um divisor de águas monumental se vier a ser implantado, afirma o

entrevistado A, mesmo que apenas uma parte dele:

Antes do plano o que se tem: uma base enorme mas muito precária e muito
dispersa, graus diferenciados de conservação de materiais. Depois do plano o
que  se  teria:  organização,  consciência,  plano  de  ação,  investimentos,
legislação pública concreta, ou seja, instrumentos viáveis, concretos e diretos
de ação sobre o problema. Antes do plano há um paciente, depois do plano
você tem a cura. (Entrevistado A)

O entrevistado B corrobora com o fato de que o PNPA ficou pronto em um momento

político e econômico muito delicado, com o campo da cultura e  patrimônio fragilizado e

desvalorizado,  a  recente  ameaça  do  desaparecimento  do  Ministério  da  Cultura,  a  crise

econômica, e um governo muito reacionário e pouco ativo, o que é um obstáculo a qualquer

tipo de investimento ou ação. Apesar de o plano ser muito urgente, necessário e justificado

tecnicamente, não há apoio político. Seria necessário conseguir aliados para uma mobilização

política, o que é uma questão bastante complicada.

O  entrevistado  C  mostrou-se  pessimista  quanto  à  possibilidade  de  implementar  o

PNPA devido à supracitada conjuntura política tumultuada e o desmonte cultural,  além de

citar ataques constantes a acervos e equipamentos culturais como o MIS-BH e o Cine Santa,

mas também destaca que, apesar disso, “há uma rede de profissionais atuantes em defesa de

nosso patrimônio audiovisual  comum”. O entrevistado aponta que atualmente estão sendo

feitas discussões a respeito do PNPA entre os profissionais e estudiosos da área, como a 12ª

CineOP,  com discussão  sob  o  título  de Emergências  Digitais, cujo  foco será  colocar  em

debate a preservação do patrimônio  audiovisual  digital e  o Plano Nacional  de Preservação

Audiovisual.

O entrevistado D nota certa ironia no fato do plano ter sido fruto de quase 10 anos de

ABPA, ter saído em 2016 como documento, e não haver nenhum responsável a quem entregar

esse documento com o impeachment da ex-presidente Dilma Roussef e a extinção e recriação

do Ministério da Cultura. O Estado Brasileiro, agora mais do que nunca, simplesmente não

está  preocupado  com  a  preservação  audiovisual.  A própria  sociedade  civil  teria  de  se

organizar e cobrar por ações políticas concretas, não é possível depender do Estado.

A curto e médio prazo, o entrevistado D encontra-se pessimista quanto à possibilidade
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de implementação do PNPA. “A questão é chegar num conselho superior e conseguir um

assento  lá  dentro,  pois  ai  sim  será  possível  o  acesso  ao  fundo  setorial,  e  aí  abre-se  a

possibilidade de implementar editais. Não adianta criar diretrizes sem dinheiro público ou

apoio político”, afirma o entrevistado D. 

 A preservação é um tema que todo mundo abraça, se fala que é óbvio a
necessidade  de  se  fazer  alguma  coisa  a  respeito,  que  é  importante  ter
memória,  é  parte  da construção da identidade nacional,  etc.  Há todo um
discurso pronto, mas paradoxalmente é uma das coisas mais difíceis de se
conseguir apoio concreto na hora da prática e angariar fundos, mão de obra,
investimento  e  ações  políticas.  Todos  defendem,  mas  poucos  agem.
( Entrevistado D)

Ele nota também que falta  um esclarecimento,  conforme o próprio entrevistado C

notou anteriormente, do papel do arquivo como parte da indústria criativa e da corrente de

produção audiovisual. Caso o plano fosse aplicado, o entrevistado D acredita que haveria um

maior entendimento do papel da preservação nesse processo todo, não mais sendo visto como

algo isolado no final de tudo, mas sim como uma atividade entremeada ao longo de todo o

processo  da  máquina  produtiva.  Deve-se  fomentar  não  só  a  produção  como  também  a

preservação desses produtos. Isso geraria, então, maior interesse na área da preservação, o que

traria mais profissionais capacitados à área e talvez até mesmo melhor infraestrutura. “Uma

coisa alimenta a outra”, conclui.

A quarta  pergunta  correspondia  às  políticas  e  iniciativas  na  área  da  preservação

audiovisual:

4) Existem políticas e iniciativas governamentais e não governamentais visando os acervos

audiovisuais?

O entrevistado A afirma que existem, de forma pontual, algumas políticas públicas ou

legislação, como por exemplo o depósito obrigatório no acervo da Cinemateca Brasileira de

obras  audiovisuais  que  recebam  recursos  federais,  fiscalizado  pela  Agência  Nacional  do

Cinema (ANCINE), o que é um exemplo de uma legislação concreta. No estado do Rio de

Janeiro,  no  governo  de  Dilma  Roussef,  houve  iniciativa  de  criação  de  um  edital  de

investimento na área de preservação audiovisual, o primeiro edital estritamente voltado para a

preservação audiovisual na história do Brasil, e teve bons resultados. Porém, não existe uma

legislação  brasileira  abrangente,  políticas  públicas  a  nível  federal,  estadual  ou  municipal

sistemáticas em lugar nenhum do país. Nesse sentido o quadro é adverso e negativo. 
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O  entrevistado  B  nota  a  mesma  situação.  “O  problema  é  que  seriam necessárias

políticas  e  ações  integradas  de longo prazo,  e  no campo da preservação no Brasil  o  que

acontece são projetos e iniciativas pontuais e descontínuas”, ele afirma. Muitas vezes esses

projetos  são  importantes,  mas  há  casos  em que  os  projetos  se  iniciam e  terminam sem

qualquer tipo de continuidade, as vezes pondo por água abaixo aquilo que foi feito antes. Esta

é  uma  grande  dificuldade  no  campo  de  preservação  que  contínua  até  os  dias  de  hoje.

“Demanda é uma garantia de continuidade de ações regulares, e esse é o problema”. Tem se

pautado a necessidade de uma política no sentido de ações contínuas integradas, que seriam

políticas de estado e não de governo.

O entrevistado B destaca que houve projetos importantes, muitos patrocinados pela

Petrobras,  ou  em parceria  com a  Cinemateca  Brasileira  do  MAM.  Há  diversos  projetos

pontuais e isolados de restauração de filmes, mas eles ficam à mercê de mudanças de governo

e vontade política, o que varia de governante para governante. Assim, como o entrevistado A,

ele chama atenção à instituição do depósito obrigatório para filmes que recebem recursos

federais,  fiscalizado pela ANCINE, que “foi uma ação permanente e fundamental” mas, a

exceção dela, afirma que nunca houve uma política de estado concreta quanto à preservação

audiovisual. 

O  entrevistado  C  diz  que,  embora  ainda  de  forma  insuficiente,  algumas  linhas

municipais, estaduais e federais foram anunciadas e permanecem, apesar da crise financeira e

da descontinuidade política no setor. “Diversos governos estaduais mantém editais públicos

que contemplam preservação”, afirma o entrevistado, citando como exemplo o Comitê Gestor

do Fundo Setorial  do Audiovisual  (FSA),  que em 18 de abril  aprovou o Plano Anual  de

Investimento de 2017 que estabelece as ações financeiras do FSA. O Comitê decidiu manter

todas as linhas de investimento e crédito do FSA que compõem o Programa Brasil de Todas as

Telas, garantindo continuidade às políticas de financiamento do setor, com valor aprovado de

R$  748,75  milhões.  Essa  decisão  permitirá  a  implementação  das  ações  previstas  no

Calendário Bianual de Financiamento da ANCINE. 

Desta  forma,  serão  replicadas  nos  próximos  meses  as  ações  financeiras
destinadas  ao  desenvolvimento  de  projetos,  o  forte  investimento  em
produção  de  filmes  e  séries  para  cinema  e  TV e  o  desenvolvimento  e
produção de jogos eletrônicos, as iniciativas de parceria regional  do FSA
com  governos  estaduais  e  municipais,  o  apoio  financeiro  à  produção
independente  para  as  TVs  públicas,  universitárias  e  comunitárias,  os
investimentos em distribuição de filmes brasileiros, ações de capacitação e
formação técnica e o crédito para a expansão do parque exibidor de cinema
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(ANCINE, 2017).
O entrevistado C cita também o CEARÁ FILMES lançado no dia 9 de maio de 2017,

“no  cinema  do  Centro  Dragão  do  Mar,  o  "Ceará  Filmes  -  Programa  Estadual  de

Desenvolvimento do Audiovisual e da Arte e Cultura Digital". O Programa tem como objetivo

ampliar a política para o audiovisual e a cultura digital cearense, possui investimento de R$

59,5 milhões e abrange ações de 2016 e 2017, da ANCINE e do Governo do Ceará. Além

disso, aponta o  Programa de Desenvolvimento do Audiovisual Mato-grossense (PRODAM

MT)  e  o  Programa  de  Desenvolvimento  do  Audiovisual  Mineiro  (PRODAM  MG),  que

incluem preservação audiovisual, e o Fundo de Apoio à Cultura do DF FAC-DF 2016, item

1.13, que aborda projeto de até R$120.000,00 de restauração e preservação de acervo.

O entrevistado D discorre que com a gestão do Gilberto Gil no Ministério da Cultura,

houve algumas políticas preocupadas com a preservação audiovisual que antes não existiam,

mas  que,  especificamente  na  área  da  preservação audiovisual,  pode-se observar  um certo

paradoxo: “enquanto a gestão do Gil na frente do Ministério da Cultura foi pautada por um

discurso de descentralização, pela ideia de que a cultura é produzida pelos próprios cidadãos,

na  área  audiovisual  houve  uma  contradição,  onde  se  centralizou  tudo  na  Cinemateca

Brasileira”.  Ele  afirma  que  esse  método  não  é  efetivo  pois  hoje  em  dia  a  situação  do

audiovisual  é  mais  complexa.  “Deve-se pensar em relação a redes,  centralizar tudo numa

instituição  só  é  contraproducente”,  afirma  o  entrevistado.  Há  também  a  questão  da

regionalização: num país de proporções continentais, não faz sentido mandar tudo para São

Paulo e Rio de Janeiro, é necessário pensar em questões regionais. Então, existiram políticas,

mas foram complicadas e contraditórias.

Finalmente, a quinta e última pergunta foi a respeito do acesso:

5) Poderia destacar alguma política institucional quanto à divulgação e acesso dos acervos

das cinematecas ou arquivos audiovisuais? Como se encontra a discussão a respeito do

assunto no âmbito nacional?

Os entrevistados  A e  B  compartilharam apreensões  bastante  similares  no  que  diz

respeito  a  lei  de  direitos  autorais  e  seus  respaldos  na  divulgação  e  acesso  dos  acervos

audiovisuais. O entrevistado A afirma que a área audiovisual tem um problema sério no que

concerne a posse/direito de propriedade de seu acervo. De maneira geral, as cinematecas e os
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arquivos audiovisuais não são detentoras de seu próprio acervo. Essa é uma peculiaridade da

área  audiovisual,  pois  as  empresas  produtoras  de  documentos  audiovisuais  nunca,  ou

raramente, abrem mão dos seus direitos de propriedade/autoria. Na própria Cinemateca do

MAM RJ, a maior parte do material fílmico guardado não pertence à instituição, o que torna o

acesso a  esses  materiais  “indireto”,  ou seja,  quem dá  acesso  não é  só a  instituição,  mas

sobretudo o dono do filme, documentário, vídeo, etc em questão. Se o dono recusar, ou cobrar

uma  quantia  de  dinheiro,  em  geral  o  acesso  não  se  faz,  e  isso  não  é  um  ônus  ou

responsabilidade da instituição.

De acordo com o entrevistado A, a instituição intervém na área audiovisual com fins

de  preservar  a  destruição  das  obras,  responsabilidade  que  na  maior  parte  dos  casos  seus

realizadores e produtores não tem interesse ou recursos para exercer. Com o tempo se criou o

hábito, e eventualmente jurisprudência, onde se estabelece um acesso controlado ao acervo, e

esse acesso se dá dentro da instituição. Dentro de seus estabelecimentos, para fins de estudo e

pesquisa, a instituição pode dar acesso para a consulta do material, mas qualquer uso externo

depende da autorização do produtor. Nesse quesito,  o entrevistado A nota que a diferença

entre  uma  biblioteca  e  uma  cinemateca  é  que  a  biblioteca  pode  se  candidatar  como

comprador, e se ela comprou ela pode dar acesso àquele livro porque ela pagou para isso. A

cinemateca nunca paga por um filme, o que ela faz é oferecer ao produtor para que o mesmo

deixe  o  material  com a  instituição  para  que  ela  possa  preservá-lo,  sem quaisquer  custos

adicionais ao produtor. Contudo, isso não autoriza o arquivo ou cinemateca a dar acesso total

ou permanente daquele bem. O dever da cinemateca é apenas a preservação. Na Cinemateca

do MAM-RJ existe uma prática de acesso interno, mas obedecendo às diretrizes expostas

anteriormente.

O entrevistado A afirma que não existe  nenhuma discussão notável,  seja em nível

nacional ou internacional, quanto ao assunto. “Você nunca vai poder se sobrepor ao direito do

produtor. As instituições têm o direito de obter esses filmes de maneira sistemática por uma

razão ética, elas não estão utilizando-os por fins comerciais, mas sim os preservando, por isso

respeita-se o direito do autor na hora do acesso”, conclui o entrevistado.

O entrevistado B afirma, similarmente, que a discussão quanto ao acesso não avançou

devido à necessidade de se rediscutir essas leis de direitos autorais: “Foi uma bandeira de

governos anteriores, mas teve retrocesso. Você necessita de uma política de difusão do acervo

porque preserva para dar acesso, mas é pautado pelas leis”. O entrevistado B afirma que as
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leis de direitos autorais no Brasil são muito antigas, feitas antes da chegada de ferramentas

digitais, e por isso estão defasadas e são prejudiciais a todos os envolvidos: para os detentores

de direito, para os arquivos e para os usuários. Necessitaria haver uma reformulação, mas não

existe  vontade  política  ou  movimentação  cívica.  “O perigo  da  lei  é  que,  quando  não  há

clareza, ela gera insegurança. As pessoas não fazem as coisas por medo de desrespeitar a lei

mesmo sem conhecer os seus limites, o que resulta em inércia, paralisia”, diz o entrevistado.

Muitas coisas não vão pra frente, não são colocadas na internet pelas instituições por medo

das repercussões legais, processos, recursos. 

O entrevistado B comenta que, nesse sentido, “a pirataria acaba sendo importante, pois

dá acesso a filmes e as músicas fora de catálogo com uma coragem e ousadia que não existem

nas instituições públicas ou privadas”. Do ponto de vista do pesquisador, ferramentas ilegais

são ocasionalmente necessárias para a pesquisa, por vezes mais que projetos financiados pelo

governo. 

Um paralelo que podemos traçar aqui é a situação da trilogia original de  Star Wars:

Guerra nas Estrelas (1977), Guerra nas Estrelas: O Império Contra-Ataca (1980) e Guerra nas

Estrelas: O Retorno de Jedi (1983). Fenômeno de nível global, trata-se de uma trilogia de

filmes relevante tanto por seu impacto na cultura popular quanto suas inovações técnicas em

efeitos especiais. As versões dos três filmes comercializadas hoje em dia são as “Edições

Especiais”, que possuem edições tanto de composição de imagem e efeitos especiais quanto

adição e/ou remoção de cenas e músicas não presentes nas obras originais. A única forma

oficial  de obter  os  filmes em seus estados originais,  exatamente como foram exibidos às

plateias de cinema na época de seus lançamentos, até a data de elaboração dessa pesquisa, é

obtendo cópias em Laserdisc ou VHS, que possuem qualidade de imagem e som longe do

ideal para os padrões atuais.

Todavia, outro método de obter acesso aos filmes em seus estados originais e com

melhor qualidade de som e imagem, ou ao menos o primeiro deles, existe através da internet.

Fãs adquiriram uma cópia do negativo do filme de 1977 através do eBay, conduziram um

projeto  de  restauração  e  digitalização  do  filme  e,  enfim,  o  distribuíram gratuitamente  na

internet (HAYES, 2016). Não só esse caso demonstra uma das ramificações da era digital

sobre  o  documento  audiovisual,  como também realça  a  natureza  contraditória  do  mesmo

numa sociedade capitalista, onde o filme é ao mesmo tempo patrimônio cultural e produto

comercial. Trata-se de uma discussão um tanto polêmica não apenas na área audiovisual como
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em outras indústrias que compartilham essa dualidade: se as produtoras e distribuidoras não

estão dispostas ou não podem oferecer acesso a uma determinada produção audiovisual, seria

ético utilizar-se de ferramentas que contornam os direitos autorais? Existe distinção entre o

“ético” e o “legal”?

Por se tratarem de filmes populares e sob grande demanda, é bastante possível que em

um futuro não tão distante  seja feito  um trabalho de restauração e  distribuição oficial  da

trilogia clássica de  Star Wars  em suas formas originais,  mas a questão que o caso levanta

permanece  válida.  E  quanto  às  massas  de  filmes  que  não  compartilham  da  mesma

popularidade, mas encontram-se em condições não ideais de acesso? Ou obras a mercê dos

caprichos  de  seus  produtores?  Na  indústria  dos  video-games,  ainda  mais  orientada  por

mudanças tecnológicas e sua natureza comercial que a do cinema, diversas obras antigas que

não possuem mais distribuidoras oficiais encontram-se disponíveis exclusivamente através da

internet por meios ilegais, por exemplo. É uma situação bastante complexa.

Retornando ao entrevistado B, além da discussão acerca do acesso, ele comenta que

existem, sim, projetos e iniciativas importantes como o Banco de Conteúdos Culturais  da

Cinemateca Brasileira, onde se vê a tentativa a tentativa de consolidar e unir projetos isolados,

mas a maioria fica “ao sabor dos ventos”, dependentes de vontade política e recursos. Como

exemplo  disso,  ele  cita  o  caso  da  Filme  Cultura,  revista  fundamental  sobre  a  indústria

audiovisual criada em 1966, cuja digitalização foi feita com fins de disponibilizá-la através da

internet, e cujo site hoje encontra-se offline devido a falta de verba. 

Faltam  políticas  institucionais,  afirma  o  entrevistado  B.  Projetos  associados  a

governos, patrocínios, produtoras, são soluções temporárias, mas no fundo o problema está no

fortalecimento das instituições para que consigam desenvolver ações a longo prazo. Hoje elas

não tem equipe de profissionais contratados a longo prazo, não tem verba regular, apenas de

projeto,  não  tem  política  a  longo  prazo,  só  ações  imediatas  pra  satisfazer  governo,

patrocinadores,  demandas  pontuais.  Isso  gera  descontinuidade.  “O campo da  preservação

audiovisual não pode ser divorciado do campo da cultura em geral no Brasil, que divide os

mesmos problemas. Outras áreas têm instituições mais sólidas como a Biblioteca Nacional,

mas não são a norma”.

O entrevistado C focou nas políticas adotadas pelo Arquivo Nacional, citando-as como

exemplo de políticas de acesso no país. O Arquivo Nacional desenvolve de forma continuada

ferramentas, ações e eventos para ampliar a acessibilidade de seu acervo audiovisual, tais
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como:

.Implementação do Portal Zappiens.br em 2010;

.Realização em parceria com a produtora  Rio de Cinema Produções  do REcine – Festival

Internacional de Cinema de Arquivo, no período de 2002 a 2014;

.Realização  em  parceria  com  a  produtora  Universo  do  Arquivo  em  Cartaz  –  Festival

Internacional de Cinema de Arquivo no período de 2015 a 2017;

.Canal do Arquivo Nacional na plataforma YouTube;

.Aprimoramento do Sistema de Informações do Arquivo Nacional (SIAN), que é a principal

base de dados da instituição;

.Mostras audiovisuais e ampliação do horário nas salas de consulta.

Além disso, o entrevistado C cita eventos do Seminário Regional da América do Sul

do FIAT/IFTA, como o “Preservar o Conteúdo Audiovisual para o futuro: Sistemas MAM,

Metadados e Curadoria Digital”, como exemplo de discussões atuais a respeito do assunto na

área.

O entrevistado D afirma que o termômetro dessa questão do acesso é o CineOP, e

reforçou as ideias de projetos isolados e dispersos sem algum tipo de política persistente. “A

discussão  ainda  está  muito  em aberta”,  diz  o  entrevistado.  Sobre  a  questão  dos  direitos

autorais interferindo no acesso, ele deu o exemplo do caso da TV Manchete: os materiais/fitas

existem,  estão  em São Paulo,  já  foram higienizadas,  mas  ninguém investe  dinheiro  para

digitalizar  e  explorar  comercialmente  aquele  material.  Esses  materiais,  inclusive,  foram

vendidos em leilão e apenas foram recuperados porque o comprador, que apenas desejava as

estantes e acabou adquirindo-os junto, acabou doando as fitas para a fundação Anchieta em

São Paulo. “Trata-se de uma discussão delicada, ainda mais no Brasil, onde toda produção

intelectual é inalienável”, conclui.
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7 CONCLUSÃO

A partir dos estudos realizados para esta pesquisa, talvez possamos afirmar que, de um

ponto de vista técnico e produtivo, as mudanças acarretadas com a chegada da era digital

foram bastante  positivas.  Notou-se  um aumento  de  produtividade  (consequência  de  uma

estrutura de trabalho mais versátil e ágil trazida pelas tecnologias digitais), a facilitação de

diversos processos  anteriormente laboriosos,  a  possibilidade de preservar  melhor  a  matriz

fotoquímica  do filme devido ao  fato do digital  tornar  desnecessário emendas e  manuseio

intensivo  do  suporte  físico,  e  a  facilidade  e  agilidade  trazidas  a  diversas  práticas  de

restauração de imagem e som, processos de produção, pós-produção, etc.

As  tecnologias  digitais  também  trouxeram  uma  espécie  de  revolução  no  que  diz

respeito ao acesso aos documentos audiovisuais. Filmes, documentários, vídeos, dentre outros

tipos de documentação audiovisual num geral, nunca estiveram tão amplamente disponíveis à

população antes na história da humanidade. Serviços de distribuição digital garantem acesso

quase instantâneo a uma gama enorme de produções audiovisuais, ainda que os esforços de

cinematecas e arquivos audiovisuais tradicionais deixe um pouco a desejar.

É na questão financeira e na hora de preservar essa massa de conteúdo digital, seja ele

convertido  de  matrizes  fotoquímicas  ou  já  concebido  digitalmente,  que  os  problemas

começam a aparecer.

No nível institucional, conforme o professor Rafael de Luna afirmou em sua entrevista

concedida a esta pesquisa,“o problema do digital não é a tecnologia em si,  mas o fato de

realçar a fragilidade institucional dos arquivos, principalmente nas cinematecas públicas”. Há

uma defasagem de mão de obra não qualificada para lidar com esses tipos de documentos, que

necessitam de tratamento e  expertise  diferentes  dos  documentos  audiovisuais  tradicionais.

Falta orçamento para a compra e atualização regular de equipamentos (afinal de contas, um

computador não dura nem metade do tempo de vida do suporte fotoquímico) e atualização

tecnológica.

Para preservar o conteúdo digital e fornecer serviços aos usuários, os arquivos devem

ser capazes de replicar o conteúdo dos documentos audiovisuais em novas mídias, migrá-lo e

normalizá-lo  diante  da  mudança  de  tecnologia  para  disseminá-lo  aos  usuários  em  uma

resolução  consistente  com  a  velocidade  das  conexões  de  banda  larga  comercialmente

disponíveis  à  população.  O  conteúdo  digital  no  qual  um  acervo  arquivístico  assuma
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responsabilidade  a  longo  prazo  deve  ser  preservado  de  forma  que  não  impeça  que  os

custodiadores desses documentos tomem as medidas adequadas para preservá-los e torná-los

acessíveis às futuras gerações.

Ainda não existem formatos digitais satisfatórios para a preservação a longo prazo,

sendo a pesquisa de métodos e sistemas que garantam melhores perspectivas de longo prazo

um grande desafio atualmente enfrentado pela área.

Além das questões de preservação, as tecnologias digitais também trazem a tona a

necessidade de, talvez, se repensar algumas questões fundamentais da natureza da instituição

de  arquivo  em  si,  qual  o  seu  papel,  seu  alcance  e  relevância  aos  olhos  da  sociedade

contemporânea, e questões políticas. A maioria das leis, sobretudo as referentes aos direitos de

propriedade, tanto dentro quanto fora do Brasil, foram elaboradas antes do meio digital ter se

tornado uma realidade e trazido consigo uma mudança de paradigmas não só na forma como

produzimos  e  guardamos,  como  também  interagimos  e  acessamos  todos  os  tipos  de

informação.

Outro  ponto  interessante  a  se  notar  a  respeito  do  acesso  é  o  fato  de  ele  ter  sido

interpretado pelos  entrevistados,  quase  unanimemente,  como o acesso físico  ou  direto  ao

audiovisual.  Entretanto,  devemos  considerar  o  acesso físico  e  o acesso intelectual.  Nesse

último caso, são também incluídas as descrições arquivísticas dos documentos, mesmo não

tendo-se o documento para consulta/uso.  Por  exemplo,  Lancaster  (1993) cita  que em um

serviço de resumos, seria sensato a elaboração de condensações (resumos) mais extensivas

para  documentos  pouco  acessíveis  fisicamente  (como  relatórios  de  circulação  limitada  e,

podemos  extrapolar,  para  documentos  audiovisuais)  ou  intelectualmente  (por  exemplo,

documentos redigidos em línguas pouco faladas). O autor denomina isso como acessibilidade

do conteúdo temático.

O desafio digital é muito significativo em todos os aspectos, o investimento na área se

torna cada vez mais alto, e muitas vezes mostra-se como um problema não só de natureza

técnica e  acadêmica como também política.  Apesar  de ser  um problema internacional,  as

consequências do mesmo mostram-se especialmente amplificadas nacionalmente. Conforme

afirma Hernani, “em um país como o Brasil, que não se preparou para essa transição, fica

cada vez mais difícil acompanhar esse processo, o que eventualmente causará grandes perdas

na área”.
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APÊNDICE

Roteiro de Entrevista

Este  roteiro  de  entrevista  é  parte  do  trabalho  de  conclusão  de  curso  da  graduação  em

Arquivologia da Universidade Federal Fluminense que será apresentado por Bruno da Cruz

Mendonça, com orientação da Professora Rosa Inês de Novais Cordeiro do Departamento de

Ciência da Informação (UFF), Doutora em Comunicação e Cultura (UFRJ). O tema situa-se

no âmbito da preservação audiovisual e tem como finalidade compreender e identificar como

a transição para o meio digital vem afetando a produção, a preservação e o acesso do arquivo

cinematográfico.

Identificação:

Entrevistado: 

Formação:

Área de Atuação:

Nome da instituição de trabalho:

Função:

Endereço profissional/ tel./e-mail:

Data de realização da entrevista:

1) Quais são os principais problemas enfrentados pelas cinematecas e arquivos audiovisuais 

no que tange à área de preservação audiovisual no Brasil?

- Que outros problemas de gestão, tratamento técnico do conteúdo e acesso aos documentos 

audiovisuais você destacaria?

2) No âmbito nacional, como se encontra a transição do formato analógico para o digital nas 

cinematecas e arquivos audiovisuais? Como isso tem afetado as instituições?

3) Como observa a possibilidade de implantação do Plano Nacional de Preservação 

Audiovisual (PNPA) da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual (ABPA)? Quais 

resultados poderão ser esperados?
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4) Existem políticas e iniciativas governamentais e não governamentais visando os acervos 

audiovisuais?

5) Poderia destacar alguma política institucional quanto à divulgação e acesso dos acervos das

cinematecas ou arquivos audiovisuais? Como se encontra a discussão a respeito do assunto no

âmbito nacional?
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ANEXO – Plano Nacional de Preservação Audiovisual
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